
 

 
 
 

ATA N.º 21/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 

2012: 

No dia sete de novembro de dois mil e doze, pelas catorze horas e vinte cinco minutos, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a 

Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os 

Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos Matias de Sousa, Adília Maria Prates 

Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de 

Oliveira Calha. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes 

pontos: 

PONTO 1 – 6.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015  

PONTO 2 – Abertura do Período de Discussão Pública do Plano de Pormenor de Reconversão 

Urbanística da Quinta do Canastra - Terrim, Pinhal Novo 

PONTO 3 – Implantação de bacia de retenção em domínio público municipal e celebração de 

contrato de urbanização referente às obras externas de drenagem pluvial e ligação ao meio 

recetor natural. Requerente: Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre – Marquesas 

I e III. Proc.º L-25/00. Local: Quinta da Torre – Freguesia de Quinta do Anjo 

PONTO 4 – Alteração ao Alvará de Loteamento nº 110. Requerente: Coophanjo – Cooperativa 

de Habitação e Construção Económica, CRL e outros. Proc.º L-17/87. Local: Quinta do Anjo 

PONTO 5 – Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimentos de Água e de Saneamento 

de Águas Residuais Urbanas  

PONTO 6 – Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de Saneamento. Requerente: 

Caixianjo, Lda. – Instalação 39574 

PONTO 7 – Banco Alimentar Contra a Fome: Atribuição da comparticipação financeira anual 

PONTO 8 – Denúncia de protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela, Grupo de teatro O 

Bando e FIAR, Associação Cultural: Ratificação 
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PONTO 9 – Prestação de Serviços de Energia às Instalações alimentadas em média tensão e 

baixa tensão especial - adjudicação 

PONTO 10 – Realização de hasta pública para atribuição de direito de ocupação de espaço de 

venda no Mercado Municipal do Pinhal Novo 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

● Petição Pública contra a Extinção de Freguesias no Concelho de Palmela – 

Relatório da Comissão – A Sr.ª Presidente menciona que no seguimento da Petição Pública 

contra a Extinção de Freguesias no Concelho de Palmela, foi a mesma discutida na Assembleia 

da República na comissão específica constituída para este efeito – Comissão de Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local, tendo sido já apresentado o relatório. A Câmara 

Municipal continua a aguardar com grande expetativa a discussão no próprio plenário da 

Assembleia da República, na medida em que entendem que cabe às senhoras e aos senhores 

deputados apresentar propostas que possam inverter a atual proposta de lei que levará à 

redução de, pelo menos, uma freguesia no Município de Palmela. Recebeu o relatório em causa, 

na qualidade de primeira subscritora e há um enorme desapontamento: sumariamente é feito 

um relatório conjunto para a petição relativa ao concelho de Palmela e várias outras sem 

nenhum destaque especial, ainda que reconhecendo alguma originalidade à situação de 

Palmela (sem qualquer expressão para nenhum dos argumentos que foram usados na Petição). 

Na própria audição parlamentar ela própria sentiu uma grande desilusão em relação ao relatório 

que foi apresentado. Opina que este tema deve continuar a ser abordado como uma luta que 

tem de ser travada pela comunidade, com as populações das freguesias deste concelho e 

fazendo incidir a maior atenção ao que os partidos políticos vão fazer até à decisão que virá a 

ser tomada e à votação em plenário da Assembleia da República. Frisa que a Câmara Municipal 

vai ficar atenta no sentido de saber a agenda dessa discussão. Deixa esta nota e o especial 

destaque para o envolvimento de todos nesta matéria. 

 

A Sr.ª Presidente apresenta a seguinte saudação: 

SAUDAÇÃO (75.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros de 

Palmela): 

“Fundada a 11 de novembro de 1937, a então Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Palmela foi a primeira associação de dimensão concelhia surgida após a 

restauração do concelho – conquistada 11 anos antes após longa e dura luta -, constituindo por 
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isso uma das expressões mais sólidas do desejo de autonomia e da capacidade de auto-

governo dos Palmelenses, que desta forma, também no domínio da proteção e socorro, 

alcançavam a sua independência face a Setúbal. 

Projeto iniciado com parcos recursos mas desde logo acarinhado pela população da vila e pela 

administração autárquica da época, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela foi crescendo de forma segura e consistente tornando-se, 75 anos depois, numa 

grande instituição do concelho, suporte de um corpo de bombeiros prestigiado dentro e fora do 

concelho, pela sua dedicação, eficiência e profissionalismo. 

Foram 75 anos de esforços – alguns inimagináveis para as atuais gerações -, de incontáveis 

serviços prestados à comunidade, um exemplo raro de visão estratégica, persistência, 

dedicação e de espírito de sacrifício. 

Reunida a 07 de novembro de 2012, a Câmara Municipal de Palmela saúda calorosamente a 

Associação Humanitária dos Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela pela 

comemoração do seu 75.º aniversário e expressa a sua enorme gratidão aos fundadores, aos 

atuais órgãos sociais e corpo ativo e a todos os seus associados, pelos relevantes e inestimáveis 

serviços prestados à comunidade.” 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos e, em seguida, apresenta a seguinte 

moção: 

MOÇÃO – Fruição e criação cultural (Artigo 78.º da Constituição da República): 

“Cabe ao Estado, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, criar as condições 

para a fruição e criação cultural, eliminando barreiras geográficas, sociais ou outras, evitando a 

primazia de lógicas de mercado. 

2012 ficará caracterizado por um claro desinvestimento governamental da cultura, enquanto 

fonte de afirmação dos valores patrióticos, do desenvolvimento e da liberdade.  

A não abertura de concursos de apoio à criação artística, o abandono de políticas de defesa e 

promoção do património cultural, a imposição de garrotes financeiros às autarquias (como é o 

caso da Lei dos Compromissos), o aumento de impostos sobre os conteúdos culturais e a vida 

associativa, são apenas alguns exemplos evidentes dos ataques à vida cultural do nosso país. 

As políticas assentes em lógicas de mercado conduzirão, inevitavelmente, à desvalorização do 

conhecimento e da dimensão cultural da pessoa. 

Desrespeitando a letra e o espírito da Constituição da República Portuguesa, que garante um 

serviço público de cultura e livre acesso à criação e fruição culturais, o Governo, com a sua 
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nova proposta de orçamento para 2013, que acentua o desinvestimento que já se vinha a 

verificar, reforça os seus intentos de remeter as políticas culturais a meros adereços da 

sociedade ou a um privilégio de elites. 

É urgente dotar o Orçamento de Estado de verbas que permitam combater as assimetrias na 

área da cultura, impedindo o desaparecimento de muitas estruturas e produtores culturais, 

responsáveis pela riqueza e diversidade, e que têm contribuído para a valorização e promoção 

da cultura portuguesa, no país e no estrangeiro. 

O recém-criado Movimento em Defesa da Cultura – 1% para a Cultura tem protagonizado 

diversas ações de alerta para a problemática da situação cultural a que se chegou em Portugal, 

e para a necessidade da defesa urgente de medidas que contribuam para a sua salvaguarda, 

dotando o Estado de meios que permitam o cumprimento das suas obrigações constitucionais.   

Reunida a 7 de novembro de 2012, a Câmara Municipal de Palmela manifesta o seu apoio ao 

Movimento em Defesa da Cultura – 1% para a Cultura, reiterando, ao seu núcleo local, a sua 

solidariedade e disponibilidade para a empenhada ação em defesa da cultura e da liberdade, 

em nome da Constituição e da cidadania.” 

Sobre a moção – Fruição e criação cultural – intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos. Observa que na reunião 

camarária de 03 de outubro último esteve presente um grupo de cidadãos designado por 

Núcleo de Palmela dos cidadãos em defesa da cultura e frisa que Palmela tem o privilégio de ter 

um núcleo deste movimento. Para além da apresentação e votação da presente moção, há a 

salientar que, sendo Palmela um concelho de cultura, pela riqueza das suas tradições e das 

suas associações, as iniciativas devem continuar a realizar-se. Afirma que os agentes culturais e 

a Câmara Municipal permanecem atentos a este movimento que tem expressão nacional. Tal 

como o refere o texto da moção: são direitos e garantias básicas consagrados 

constitucionalmente. Em representação dos Vereadores do P.S. deixa registado que estão de 

acordo com a moção, e frisa que “a luta não acabou e vamos continuar atentos”. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o grupo de cidadãos em defesa da cultura tem estado 

bastante dinâmico e há um enquadramento nacional, o que é bastante importante. Refira-se 

que todo o território nacional (inclusive ilhas) está coberto por este movimento que é muito 

mais amplo do que seria se fosse só o movimento dos agentes culturais. Este grupo tem no seu 

seio pessoas a quem a cultura não é indiferente. Entre outras ações, levaram à prática a 

semana de luta (de 24 a 30 de setembro) a nível nacional, vão fazer (no dia 10 de novembro) 

uma iniciativa a nível de divulgação do programa que vai ter impacto no concelho de Palmela, e 

ainda há dias, na Queimada Galega que se realizou no Pinhal Novo havia cartazes do 

movimento presentes. É essencial articularem-se entre as associações a defesa da cultura por 

esta via. 
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Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha cumprimenta os presentes. 

● Comemorações do Dia Europeu do Enoturismo no âmbito do programa “Cidade 

Europeia do Vinho 2012” – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha dá conhecimento aos 

presentes que se vai assinalar, entre os dias 09 e 11 do mês em curso, as Comemorações do 

Dia Europeu do Enoturismo no âmbito do programa “Cidade Europeia do Vinho 2012” com um 

conjunto alargado de atividades em parceria com várias entidades. A este propósito destaca: 

. A Mostra de Vinhos do Atlântico, Tejo e Sado, a decorrer no Largo de S. João, em 

Palmela, nas tardes de sábado e domingo. 

Além dos vinhos regionais da Península de Setúbal, de Lisboa e do Tejo, os visitantes 

podem encontrar doçaria e outros produtos locais – num total de mais de duas dezenas 

de expositores – e desfrutar de um programa de animação muito interessante, 

contando com a participação do movimento associativo e de vários artistas locais. 

. Para o dia 09 está agendada a realização do seminário “Inovar e Qualificar a Oferta 

Enoturística” e vai ter lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Palmela. O seminário 

tem como objetivos: conhecer melhor os públicos e mercados do enoturismo, partilhar 

experiências na organização, inovação e comunicação da oferta e debater o papel das 

rotas de vinhos na promoção enoturística e no desenvolvimento dos territórios. O 

seminário vai reunir vários especialistas nacionais e os parceiros da RECEVIN (a Rede 

Europeia das Cidades do Vinho). 

. Vão ter lugar vários espetáculos nas áreas do teatro, música e dança, um jantar vínico 

na Pousada de Palmela, um magusto gourmet, os Fins-de-Semana Gastronómicos do 

Moscatel (que encerram o ciclo 2012) e atividades em várias das adegas do concelho, 

que estarão de portas abertas. 

 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha apresenta a moção que se transcreve: 

Moção (Em defesa da restauração local): 

“A restauração é um setor fundamental para o desenvolvimento da economia local, e 

estratégico para a promoção turística do concelho de Palmela, onde o produto gastronomia e 

vinhos tem registado fortes potencialidades de atração de novos visitantes; 

Por isso, a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver, em parceria com os restaurantes do 

concelho, um conjunto de projetos que visam a dinamização deste setor, incentivando a 

qualificação, diversificação e inovação da oferta gastronómica local; 



Ata n.º 21/2012 

Reunião ordinária de 07 de novembro de 2012 

 

6 

 

Porém, temos constatado que muitos agentes económicos da restauração, muitas empresas 

familiares, estão a atravessar grandes dificuldades para manter a sua atividade, no quadro da 

profunda recessão económica do país, registando-se já o encerramento de algumas dessas 

empresas;  

Tendo em conta esta realidade, com consequências diretas na perda de postos de trabalho, na 

oferta turística do concelho e com reflexos noutros setores de atividade, a Câmara Municipal de 

Palmela, reunida em sessão pública, a 7 de novembro de 2012, delibera o seguinte: 

1. Manifestar junto do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia e do Emprego a 

sua preocupação com a situação económica e social que se vive no sector da 

restauração a nível nacional, agravada obviamente com o súbito aumento da taxa de 

IVA no sector dos 13% para os 23% em 2012; 

2. Solicitar ao Ministro das Finanças que em sede de discussão na especialidade do 

Orçamento de Estado para 2013, que a taxa de IVA no sector da restauração ou 

bebidas regresse aos 13%; 

3. Solicitar a tomada de medidas de apoio a este sector, designadamente, o 

desagravamento fiscal e um mais fácil acesso ao crédito; 

4. Manifestar a solidariedade da Câmara Municipal de Palmela a todos os empresários e 

trabalhadores deste setor, e a disponibilidade para continuar a apoiar e a desenvolver 

ações que contribuam para minorar as grandes dificuldades que enfrentam.” 

Sobre a moção (Em defesa da restauração local) intervieram: 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha acrescenta, como informação, que o setor da restauração 

local atravessa dificuldades que estão ligadas ao aumento do desemprego e á perda do poder 

de compra das famílias e, ainda, a uma elevada carga fiscal. Este setor representa 45% do 

consumo de visitantes estrangeiros e cerca de 34% do turismo interno no país; o que significa 

que estes números são elucidativos da importância deste setor na economia nacional. Refira-se 

que as insolvências no setor da restauração local aumentaram 98% no 1.º trimestre de 2012 

face ao trimestre homólogo, e estima-se que os encerramentos possam atingir 21.000 

estabelecimentos até ao final do ano. De acordo com os resultados do INE (Instituto Nacional 

de Estatística) o setor da restauração local perdeu 33.000 postos de trabalho no 1.º trimestre 

deste ano, prevendo-se que possam vir a ser destruídos 47.000 postos de trabalho até ao fim 

do ano. 

Mais refere o Sr. Vereador Luís Miguel Calha que a ARESP (Associação da Restauração e 

Similares de Portugal) entregou recentemente um estudo sobre o impacto do IVA (Imposto 

sobre o Valor Acrescentado) na restauração e que é demonstrativo que o aumento da taxa 

deste imposto para 23% terá um efeito arrasador sobre este setor da economia portuguesa. A 

manter-se esta taxa máxima do IVA, e segundo o estudo efetuado, há o risco de encerramento 

de aproximadamente 40.000 empresas com a extinção de 100.000 postos de trabalho e uma 

perda de volume de negócios de 1.750.000 euros; e um efeito estimado de quebra de receita 
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para o Estado de cerca de 947.000.000 euros. Crê não existirem quaisquer argumentos válidos 

que possam justificar a manutenção do IVA na taxa máxima, pelo que a realidade em causa 

justifica a apresentação da presente moção. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho faz saber que os Vereadores Socialistas estão de 

acordo com a moção apresentada. 

No que se refere à informação adicional efetuada pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha, a Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho expressa que seria importante que fossem facultados os 

dados adaptados à realidade concelhia (relativamente aos estabelecimentos que vão 

encerrando e dos postos de trabalho que vão extinguindo). 

À questão suscitada, o Sr. Vereador Luís Miguel Calha adianta que os dados apontam no 

sentido do encerramento de vários restaurantes. Dá como exemplo alguns restaurantes que 

encerraram em Palmela, além da perceção daquilo que são as dificuldades que este setor 

atravessa. No contato mantido a propósito das iniciativas que se vêm realizando tem sido 

notória essa realidade. Os dados vão sendo atualizados e a Câmara Municipal vai contribuindo 

no sentido de minorar as dificuldades que estes agentes vão conhecendo. 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro saúda os presentes. 

● Candidatura ao projeto «Floresta Comum» – O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa 

que a Câmara Municipal de Palmela, através de uma candidatura apresentada ao projeto 

«Floresta Comum», promovido pela Autoridade Florestal Nacional (AFN), o Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade, IP (ICNB, IP), a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus) – ao qual 

se candidataram 87 municípios portugueses, irá receber 1.500 árvores, distribuídas por três 

espécies: pinheiro manso, freixo e sobreiro. 

Mais informa que a candidatura, elaborada pelos serviços técnicos camarários, tem como 

principal objetivo dotar o município de um conjunto de espécies florestais importantes para a 

intervenção no espaço verde urbano, criando locais propícios para o lazer e recreio da 

população nos quais, a par dum conjunto de operações de manutenção, se vai incentivar o 

aproveitamento da regeneração natural, de modo a obter dois parques “naturalizados”. As 

1.500 árvores serão utilizadas nas margens e áreas adjacentes em duas unidades territoriais 

definidas: Colinas da Arrábida (Quinta do Anjo) e Urbanização Vila Paraíso (Pinhal Novo), 

situadas ao longo da linha de água conhecida como a Vala da Salgueirinha, que liga as 

freguesias de Quinta do Anjo, Pinhal Novo e Palmela. Para além da participação de várias 

unidades orgânicas desta Câmara Municipal pretende-se o envolvimento da comunidade escolar 
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e local, não só na fase de plantação, mas também em ações a levar a cabo durante as fases de 

manutenção e cuidados posteriores. Este projeto surge na continuação do trabalho que, 

anualmente, a Câmara Municipal realiza nas suas áreas florestais e parques urbanos, através da 

instalação de espécies autóctones, não apenas no âmbito das iniciativas que realiza por ocasião 

das comemorações do Dia Mundial da Floresta, da Conservação da Biodiversidade ou da 

Floresta Autóctone, mas também sempre que estejam reunidas as condições adequadas para 

implementar atividades desta natureza. 

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os presentes. 

● Salão Nobre dos Paços do Concelho – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa pergunta 

qual é a previsão de as reuniões de Câmara se voltarem a realizar no Salão Nobre. Sabe que há 

uma série de condicionantes que afetam o Salão Nobre, como seja: uma infestação ocorrida há 

uns meses. Em suma: o que se vai fazer do espaço e com o espaço? 

 

● Urbanização da Quinta do Outeiro (Palmela) – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

refere-se a um assunto que foi apresentado por um munícipe (Sr. Carlos Damásio) e, também, 

morador na Urbanização da Quinta do Outeiro (Palmela), em 2007, e que se prende com uma 

série de questões, entre elas, o perigo do deslizamento de terras. Há cerca de seis meses foi 

efetuada a plantação de uma cortina arbustiva. Contudo, parece-lhe que esta solução não 

resolve o problema. Acresce que a água para consumo doméstico vem da zona dos Bombeiros 

de Palmela a descer, por cima das silvas, e entra numa boca-de-incêndio com o tubo à vista e 

que, de facto, não é solução para nada. Salienta que os moradores da Urbanização em causa 

pagam o consumo de água e não são servidos nas devidas condições. Será esta uma solução 

definitiva? Questiona sobre se a Câmara Municipal terá despendido todas as possibilidades para 

dialogar com o promotor desta Urbanização no sentido de ele ajustar o que está em falta. No 

que respeita ao abastecimento de água, questiona se não existe a possibilidade de servir a 

Urbanização (com ligações subterrâneas às do Centro de Saúde) para evitar e de todo anular 

que as pessoas sejam servidas de água através de canalizações que estão à vista. Não descura 

que estes problemas não façam parte das preocupações do Sr. Vereador Álvaro Amaro, mas 

refira-se que essas preocupações não têm sido consentâneas com as medidas tomadas. 

Passados cinco anos as situações estão na mesma. E pergunta: por quanto tempo se vão 

protelar os casos descritos e deixar as pessoas a viver numas condições para as quais elas não 

contribuíram, sendo que contribuem para o município como qualquer outro cidadão que é 

servido com canalização em condições e fornecido de água normalizada. 

 

● Petição Pública contra a Extinção de Freguesias no Concelho de Palmela – 

Relatório da Comissão – No seguimento da informação prestada pela Sr.ª Presidente – 

Petição Pública contra a Extinção de Freguesias no Concelho de Palmela, a Sr.ª Vereadora 
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Natividade Coelho solicita a disponibilização do relatório da comissão específica aos 

Vereadores do P.S., na medida em que ainda não tiveram acesso ao mesmo. 

 

● Aumento do índice de criminalidade no concelho – Relatório de Segurança – A Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho chama a atenção para o facto de o concelho de Palmela 

continuar a registar a maior subida no âmbito da criminalidade, sendo a mesma tipificada no 

âmbito do relatório de segurança, até em tipos de criminalidade que há uns anos não se 

verificavam. O relatório de segurança é público e qualquer pessoa lhe pode aceder. Não 

alinhando só com as notícias que surgem, porque, muitas vezes, mostram a realidade mas 

podem trazer preocupações e empolamentos desnecessários, mas neste caso específico – 

criminalidade – as notícias que vão tendo ao longo do ano correspondem a um fenómeno no 

concelho de Palmela que a todos deve interessar. Havendo um Conselho Municipal de 

Segurança oferece-se perguntar se, de alguma maneira, estas matérias são acompanhadas e 

de que forma chegam as preocupações/problemas existentes no território às instâncias 

próprias. Desconhece quais os reforços que têm sido feitos em função desta realidade e refira-

se que a situação é preocupante. Destaca os investimentos efetuados pela Câmara Municipal 

em termos de equipamentos – construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR – a 

ser ressarcido pela Administração Central. 

 

● Cadastro das freguesias – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho repara que há muito 

tempo que não se sabe qual a situação do cadastro das freguesias. Pergunta se esta situação 

evoluiu ou não. 

 

● Pelourinho (Centro Histórico da vila de Palmela) – A Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho denota a sua desilusão, bem como a de alguns munícipes em relação à obra de 

embelezamento do Pelourinho (Centro Histórico da vila de Palmela). É uma franca desilusão.   

 

● Visita da Chanceler Angela Merkel a Portugal – Acerca da visita da Chanceler Angela 

Merkel a Portugal, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona se a Câmara Municipal 

está informada se está prevista a visita ao concelho de Palmela e, em caso afirmativo, se o 

Município está envolvido e, ainda, se tem conhecimento sobre o programa da visita. 

 

Em face das questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas 

as seguintes respostas: 

− Visita da Chanceler Angela Merkel a Portugal (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª Presidente menciona que os órgãos de comunicação social têm 

noticiado a visita da Chanceler Angela Merkel ao concelho de Palmela, pelo que a Câmara 
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Municipal dirigiu a pergunta, quer à empresa Autoeuropa, quer ao Ministério da Economia sobre 

o que está previsto. As informações obtidas são no sentido de não haver nenhuma visita à 

Autoeuropa. Pode admitir que o Governo gostasse de trazer a este Município a Chanceler 

alemã, mas esta Autarquia tem total desconhecimento deste tema.  

Concretamente, em relação à Autoeuropa, a Sr.ª Presidente refere que a informação a ser 

disponibilizada será, com certeza, no sentido de que este é um projeto fundamental no país que 

tem de continuar e tem de crescer. Os trabalhadores portugueses já mostraram do que são 

capazes, pois é do seu conhecimento que esta é uma das fábricas com melhor representação e 

desempenho entre as muitas que a Volkswagen tem no mundo. É uma fábrica que ainda tem 

muito a dar ao grupo Volkswagen. Tem a maior consideração e desenvolve todos os esforços 

ao seu alcance para mostrar que a instalação da Autoeuropa no concelho de Palmela foi uma 

aposta estratégica nesta região e que Portugal não está na “ponta” do mundo, neste caso, 

como o Diretor-geral da empresa costuma expressar, porque é uma das principais portas de 

entrada na Europa, quer para a América. A fábrica de Portugal é uma fábrica com uma 

localização estratégica no mundo automóvel. Sublinha a sua enorme consideração e admiração 

pelos esforços dos trabalhadores. Envolver-se-á em todos os processos que ajudem à 

consolidação da Autoeuropa neste território. 

Retomando o tema da visita da Chanceler Angela Merkel a Portugal, a Sr.ª Presidente 

expressa que a visita só pode ter a seguinte leitura: está certamente relacionada com o apoio 

às políticas que estão a ser desenvolvidas pelo Governo português e com os objetivos traçados 

pela troika (e que estão a ter as consequências que estão à vista neste país: o desemprego a 

aumentar, os salários a diminuir, a insegurança no trabalho, as condições sociais da população 

e o estado social a “ser varrido do nosso léxico” e com esta onda de ter uma “refundação do 

Estado” que é algo que não se sabe o que é, mas que se deve temer). Julga que a vinda da 

Chanceler Angela Merkel a Portugal se insere em toda esta estratégica. É uma visita que não 

pode ser ignorada e à qual, enquanto portugueses, devem fazer sentir o seu 

descontentamento, preocupação e luta contra este estado de desenvolvimentos que estão a 

operar-se. 

 

− Salão Nobre dos Paços do Concelho (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa) – A Sr.ª Presidente menciona que o Salão Nobre é a sala de visitas do concelho, assim 

como o Edifício dos Paços do Concelho e assim devem continuar a sê-lo. Refire que o Edifício 

dos Paços do Concelho tem patologias graves e a intervenção a efetuar tem de ir até ao nível 

das fundações. É uma intervenção de grande vulto. A maioria em exercício neste órgão 

autárquico, logo no início do mandato em curso, assumiu que a intervenção no Edifício dos 

Paços do Concelho ficava muito comprometida com as atuais condições financeiras, e com a 

maior franqueza que lhe assiste não pode afirmar nada de diferente, assim: a incapacidade 

para, até final do próximo ano, levar à prática essa intervenção de vulto no Edifício dos Paços 

do Concelho. Deste modo, não há condições de trabalho, nem de conforto, nem de dignidade 
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para se regressar à efetivação das reuniões de Câmara no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

Continuam a realizar-se reuniões de trabalho no Salão Nobre, mas não é de todo confortável. 

Uma ocupação mais efetiva deverá acontecer a partir do momento em que se consiga ter 

condições financeiras para reabilitar o Edifício dos Paços do Concelho como está previsto. As 

prioridades foram recaindo por outras obras e outros serviços e com muita pena sua não se 

conseguiu chegar às obras de reabilitação que são necessárias. Desconhece que tenha havido 

no Salão Nobre algum tipo de infestação. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que a CDU, desde há muitos anos (1998 

concretamente) tem vindo a colocar no seu programa eleitoral a construção de um edifício para 

albergar serviços camarários e que seria por trás do edifício atual. Este objetivo foi sendo 

diluído no tempo e, nessa ocasião, havia mais verba disponível, ou seja, condições financeiras 

mais favoráveis do que as atuais. Neste momento não há possibilidades e, de há algum tempo 

a esta parte, a Sr.ª Presidente assumiu que não tem dinheiro para levar à concretização a obra 

e não a vai fazer. A este propósito, coloca a seguinte questão: não havia a possibilidade de, no 

âmbito duma candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), colocar a 

reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho? E, neste caso, a Câmara Municipal assumiria per 

si a sua percentagem na obra. Parece-lhe que o enquadramento que existe neste momento (e 

que a Sr.ª Presidente acaba de enunciar) há um facto: é que os serviços camarários continuam 

a funcionar no Edifício dos Paços do Concelho e desconhecesse quando pode haver alterações 

no sentido de os instalar noutro local e levar a execução da empreitada em diante, e isso 

preocupa-o. 

A Sr.ª Presidente esclarece que não era possível formalizar a candidatura no âmbito do 

quadro comunitário, porque o QREN não contempla apoios a Edifícios de serviços municipais. 

Houve intervenções em dois edifícios sujeitos à apresentação de candidaturas (Espaço Cidadão 

/ Casa Hermenegildo Capelo), mas são edifícios que se destinam à fruição pública. Percebendo 

a evolução financeira que estava a verificar-se, a maioria em gestão decidiu manter alguns dos 

compromissos em termos de obras que são estratégicas, e se é verdade que podiam ter optado 

pelos serviços municipais – reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho – preferiram manter 

os compromissos que tinham estabelecido com os cidadãos e as instituições e levar à 

concretização as empreitadas no âmbito dos espaços públicos. Não está feliz pelo facto de a 

intervenção em causa não ter sido levada à prática, mas foi uma opção. 

 

− Pelourinho (Centro Histórico da vila de Palmela) - (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – A respeito da intervenção efetuada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

e a observação tecida à intervenção no Centro Histórico - Pelourinho, a Sr.ª Presidente 

manifesta a sua total discordância com o comentário e, ainda, a propósito dum comentário que 

ouviu “Porque é que foram ‘mexer’ nestas ruas com tanta falta de dinheiro!” é de relembrar a 

quantidade de vezes em que foi reclamado, nas reuniões camarárias e noutras sedes, uma 

pronta intervenção nas ruas no Centro Histórico da vila de Palmela devido ao estado em que as 
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mesmas se encontravam. As pessoas que andam e circulam no Centro Histórico sabem como 

era indispensável tornar aquelas ruas mais cómodas para se poder circular. Saliente-se a 

dificuldade de circular num piso que estava muito acidentado, pelo que a empreitada foi vista 

como indispensável. Quanto ao aspeto estético do Pelourinho é de observar que se trata duma 

solução natural, é de opinião: que se deve incorporar no espaço público espaços verdes (que 

não deixando de o ser) devem ser cada vez mais naturais. É algo que se faz em muitos locais 

em todo o mundo: com plantas que vivem por si e não precisam de grande manutenção. 

Admite que possam ter sido defraudadas algumas expetativas, mas, pessoalmente, agrada-lhe 

a solução. Refira-se que o Pelourinho visto do Castelo apresenta-se como uma solução simples 

e bonita (agradável). As pessoas vão percebendo aquele espaço. 

 

− Aumento do índice de criminalidade no concelho – Relatório de Segurança (Questão colocada 

pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª Presidente refere-se às palavras da Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho no que concerne ao aumento do índice de criminalidade, dizendo 

que o concelho de Palmela tinha números residuais no aspeto da criminalidade e, neste 

momento, os dados existentes apontam num aumento em relação ao registo de atos vários. É, 

nesse contexto, que se insere a estratégia de ter mais condições físicas e, simultaneamente, 

mais meios humanos e técnicos. Tal não passa só pelo reforço dos efetivos das forças de 

segurança, mas, também, pela capacidade de ter viaturas e equipas especiais. A construção do 

Quartel do Destacamento da GNR de Palmela está a avançar e espera-se que este equipamento 

venha contribuir para a consolidação da segurança. Estes assuntos são abordados em reuniões 

regulares que são efetuadas entre entidades e tudo o que acontece no âmbito desta matéria 

preocupa, quer eleitos da Câmara Municipal, quer as instâncias competentes. Palmela, 

infelizmente, pela sua centralidade regista fenómenos que são preocupantes no cômputo da 

criminalidade, embora não seja das situações que mais preocupam as forças de segurança no 

conjunto da ordem em geral, mas é uma situação que a todos preocupa. 

 

A Sr.ª Presidente dá a palavra aos Srs. Vereadores que queiram adicionar e/ou 

intervir sobre as questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia. 

− Pelourinho – espaço ajardinado (Centro Histórico da vila de Palmela) – (Questão colocada 

pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que está em 

crer que há alguma precipitação na análise. Não está em condições de, neste momento, dar a 

conhecer qual o arbusto usado no espaço, mas admite que haja alguma subjetividade na 

apreciação. Há ainda obras a decorrer nas imediações, mas quando estiverem as obras 

rececionadas e consolidadas ver-se-á com rigor se a solução encontrada contribui ou não para 

um espaço que se pretende com uma estética agradável. Acrescenta que a opção se articula 

com algumas soluções já consideradas como as mais modernas no espaço histórico e que há, 

ainda, a conjugar os efeitos da iluminação.  
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− Urbanização Quinta do Outeiro (Palmela) – (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro começa por fazer o enquadramento da situação, 

dizendo que na origem desta Urbanização esteve um loteamento que tem um conjunto de 

infraestruturas inacabadas. O município, a seu tempo, tentou acionar o que estava ao seu 

alcance que, neste caso, era um seguro caução que não se demonstrou válido. Encetaram-se 

todas as diligências para inúmeras moradas da empresa seguradora, mas as notificações não 

surtiram efeito. A última decisão havida sobre a matéria foi no sentido de a Divisão Jurídica 

desta Autarquia instaurar processo judicial dado que se pretende tomar posse administrativa e 

posse do seguro de caução, a fim de completar as obras. Entretanto houve que avançar para 

algumas soluções de contingência, sendo que a primeira preocupação teve a ver com a 

eventual possibilidade de desagregação de zonas da encosta. Neste âmbito, o estudo do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) aponta para uma solução que implica um 

projeto geotécnico, que não pôde ainda ser adjudicado por problemas financeiros e, portanto, 

não houve condições para efetuar a cabimentação. A propósito desta questão, refira-se que a 

cortina arbustiva não visa evitar o deslizamento de terras, sendo o seu objetivo evitar o acesso 

à zona; na medida em que, tratando-se de lotes desimpedidos pode haver a tendência para 

qualquer cidadão estacionar o veículo ou alguma criança ir brincar no local. O estudo 

geotécnico a efetuar permitirá definir em que termos deve acontecer a intervenção. No 

presente visa-se acautelar a aproximação das pessoas e evitar algum acidente. O método de 

trabalho definido é de verificações periódicas do estado da encosta nas zonas de drenagem, 

nomeadamente na escadaria da zona pedonal. Intervêm nesta ação: a Divisão de Planeamento, 

Controlo e Qualidade de Infraestruturas (DPCQI) e a Proteção Civil, e sempre que há 

pluviosidade mais intensa, a verificação é feita com periocidade para averiguar se existe algum 

perigo ou se as alterações ocasionadas na encosta implicam outro tipo de intervenção.  

Quanto ao abastecimento de água, o Sr. Vereador Álvaro Amaro explica que a solução 

adotada é transitória. Oferece-se esclarecer que a canalização garante condições de 

abastecimento em quantidade e qualidade, mas não garante, nem consegue prevenir, 

eventuais atos que possam pôr em causa questões de segurança na zona da infraestrutura que 

não está enterrada. Há uma solução mais global no que concerne ao abastecimento de água, 

mas esta depende de um conjunto de outras intervenções: umas já realizadas por via de outra 

operação de loteamento e já concluída, e um plano B, que consiste no abastecimento da 

Urbanização do Outeiro através da zona intermédia de Palmela (um abastecimento proveniente 

do reservatório do Castelo que foi reabilitado), ainda que obedeça a custos consideráveis 

procurar-se-á, no próximo ano, levar à prática esta intervenção. Esta situação merece a 

preocupação do executivo municipal e será tratada com caráter de prioridade para dar 

tranquilidade às pessoas no que diz respeito ao abastecimento de água. O passo seguinte será 

a adjudicação do projeto geotécnico. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro termina dizendo que se espera conseguir que, por via dos 

tribunais, seja responsabilizado quem provocou toda esta situação. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que a solução transitória encontrada vigora já 

há cinco anos. Quando as soluções adotadas de cariz transitório começam a ter algum tempo 

de duração passam a ser definitivas. O estudo geotécnico já devia ter sido realizado, e não foi. 

Opina que os moradores na Urbanização em causa já deviam ter sido informados que são 

realizadas avaliações periódicas, porque as pessoas consideram que a zona da encosta se 

apresenta como um perigo tremendo, não sabendo quando acontecerá o desmoronamento, 

pelo que se desse algum conforto a essas pessoas seria mais seguro e mais realizável para 

todos. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro elucida que a informação sobre a Urbanização da Quinta do 

Outeiro (Palmela) é transmitida a todos os Munícipes que interpelam a Câmara Municipal, 

através da Divisão de Atendimento. Há, inclusive, vários ofícios expedidos que dão conta das 

medidas adotadas e do compromisso assumido. Provavelmente haverá cidadãos que não estão 

na posse desses elementos. 

 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos. 

− Cadastro das freguesias (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias adianta a seguinte informação adicional no que respeita à 

delimitação administrativa das freguesias:  

. A Freguesia do Poceirão está, do ponto de vista administrativo, por parte do Instituto 

Geográfico Português (IGP) completamente resolvida. Sabe-se que o IGP já enviou às 

Finanças os limites da Freguesia do Poceirão; 

. Sobre os limites das Freguesias de Marateca e de Palmela houve um momento em que 

os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia não chegaram a acordo e a Câmara 

Municipal fez algumas insistências. Foi pedido parecer ao IGP e a Câmara Municipal tem 

uma proposta. 

Conclui dizendo que é bem provável que não haja desenvolvimentos ao nível da Administração 

Central, supõe-se que, por causa da nova legislação produzida. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO E CHEFE DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Seção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha e Dr.ª Pilar Rodriguez, no período 

de 17.10.2012 a 06.11.2012. 
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ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

15.10.2012 a 02.11.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 17.10.2012 a 06.11.2012, somaram o valor de 3.812.093,21 € (três milhões, 

oitocentos e doze mil, noventa e três euros e vinte e um cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 06.11.2012, apresenta um saldo de 

5.157.825,15 € (cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco euros e 

quinze cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 4.199.450,10 € (quatro milhões, cento e noventa e nove mil, 

quatrocentos e cinquenta euros e dez cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 958.375,05 € (novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e 

setenta e cinco euros e cinco cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 
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442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara Municipal 

deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por unanimidade, por ter 

sido previamente distribuída a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 17/2012, da reunião ordinária de 05 de setembro de 2012 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 6.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015. 

PROPOSTA N.º DAF 01_21-12: 

«A 6.ª alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como 

finalidade reforçar a dotação de rubricas para permitir efetuar pagamentos até final do ano em 

contrapartida de dotações excedentárias. 

O valor da presente alteração é de 68.156,00 € (sessenta e oito mil, cento e cinquenta e seis 

euros) e representa 0,13% do Orçamento em vigor. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação 

da 6.ª Alteração ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015.» 

Sobre a proposta de 6.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_21-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa começa por referir que os Vereadores do P.S. votaram 

contra o Orçamento 2012 e GOP 2012-2015. Expressa que o valor da presente alteração é 

mínimo e não encontra razões para os Vereadores Socialistas votarem contra.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa continua expondo as seguintes questões: 

. Pretende saber se os 25.000 euros de encargos de cobrança de receitas têm a ver 

com a classificação do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) e, 

nomeadamente, com a percentagem que deve ser paga à administração fiscal pela 

cobrança dos impostos que constituem receita municipal. Questiona sobre se o reforço 

de verba nesta rubrica se deve ao facto de o valor proveniente das finanças ser maior 

do que o esperado e, portanto, se tal está relacionado com o que antigamente se 

chamava os cobradores do fraque. Relembra que há um parecer muito recente da 
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DECO (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) relativamente a estes 

solicitadores e agentes de execução sobre a forma como agem e atuam. A sua nota vai 

no sentido de a Câmara Municipal estar o mais atenta possível às ações que são 

desencadeadas no que concerne à cobrança da receita que está por pagar. 

. O Orçamento contempla 10.000 euros para Habitação e vem a reduzir-se 500 euros. 

Uma vez que a maioria em gestão sempre tem afirmado a inexistência de procura no 

que se refere a habitação social no concelho, parece-lhe que, neste momento, as 

circunstâncias são muito diferentes: há pessoas a deixar de viver nas vilas de Pinhal 

Novo e de Palmela para viver em anexos de famílias nas localidades de Terrim e de 

Olhos de Água. O tema da Habitação Social é cada vez mais premente, pelo que a 

verba de 10.000 euros adstritos nesta rubrica por ser tão reduzida merece uma 

observação. 

A solicitação da Sr.ª Presidente, intervém o Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças que adiciona os seguintes esclarecimentos: 

. Explica que a verba de 25.000 euros se destina a pagar à administração tributária  

pela cobrança dos impostos municipais. Explica que este pagamento não tem a ver com 

o aumento das receitas cobradas. Os impostos municipais são cobrados pelas Finanças 

e os municípios pagam 2,5% sobre o valor que eles cobram. Afirma que não há 

aumento da receita. Sucede que aquando da elaboração da Revisão Orçamental 

retiraram-se 27.000 euros erradamente e agora a verba está a ser reposta. 

. Relativamente aos pagamentos a solicitadores de execução, explica que a verba 

consta para cumprir com os pagamentos que são efetuados, por ordem do Tribunal ou 

por ordem das Finanças, no que respeita a fornecedores desta Autarquia em que o 

pagamento não é feito ao fornecedor, mas ao solicitador de execução por atos judiciais.    

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que há um ano atrás foi-lhe dada uma 

explicação diferente.   

A Sr.ª Presidente esclarece que a situação de há um ano atrás diferente. A questão do 

aumento do encargo com cobrança também pode acontecer, e já aconteceu, por aumento da 

verba que tinham a arrecadar. Não é o caso deste ano. Por exemplo: se a Câmara Municipal 

vier a receber mais 1 milhão de euros em impostos que são cobrados pelas Finanças terá de 

pagar 2,5% sobre a receita que vai arrecadar. 

Sobre a questão da Habitação Social, a Sr.ª Presidente esclarece que a verba proposta se 

destina à conservação de edifícios/habitações que são da propriedade da Câmara Municipal e 

foram entregues no âmbito do PER (Programa Especial de Realojamento). Há muitos anos 

atrás, a Câmara Municipal de Palmela não aderiu à ideia das parcerias (a que muitos municípios 

aderiram) no âmbito da Habitação Social, porque a Habitação não é uma competência 
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municipal. Este Município aderiu unicamente ao PER na década de 90. Este programa tinha 

como limitação não se poderem candidatar os proprietários, o que limitou muito o número de 

candidatos a uma habitação no que concerne ao PER. Houve a obrigatoriedade de fazer a 

identificação dum conjunto de agregados com validação pela Segurança Social (cerca de 60 

casos) e esta Câmara Municipal não voltou a fazer acordos para intervenções na área da 

Habitação. Reconhece que é um problema, mas que tem de ter resposta numa sede diferente. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, porque esta é mais uma 

alteração a um orçamento contra o qual votaram, e que consubstancia um ato de mera gestão 

trocando afetações de verbas entre rubricas sem conduzir a uma alteração significativa do 

mesmo, assim como, às GOP 2012-2015, resumindo-se a uma alteração de 0,13% do 

orçamento em vigor.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

III.I - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Abertura do Período de Discussão Pública do Plano de Pormenor 

de Reconversão Urbanística da Quinta do Canastra - Terrim, Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_21-12: 

«A 22 de junho de 2005, a Câmara Municipal de Palmela deliberou a elaboração do Plano de 

Pormenor de Reconversão Urbanística da Quinta do Canastra – Terrim (Plano), na freguesia de 

Pinhal Novo. Desde então decorreu a sua elaboração, com as necessárias adaptações e 

adequações às mudanças e exigências legais entretanto ocorridas.  

Localizada entre dois importantes perímetros urbanos do concelho, o de Pinhal Novo (com o 

qual se relaciona preferencialmente) e o de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros, a área 

de intervenção do Plano possui aproximadamente 16,7ha. 

O Plano promove a reconversão urbanística da área em causa através da definição da sua 

estrutura fundiária, dos indicadores e parâmetros urbanísticos de ocupação, dos espaços 

públicos e privados, bem como dos traçados gerais das infraestruturas urbanas locais. 
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A proposta de Plano foi submetida a Conferência de Serviços e posterior Concertação, com a 

participação das entidades com jurisdição nas matérias em presença, tendo merecido os 

pareceres que se anexam juntamente com as atas das reuniões de concertação realizadas. As 

ações anteriormente referidas realizaram-se nos termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a abertura do período de Discussão Pública 

do Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da Quinta do Canastra – Terrim, de acordo 

com os termos do artigo 77.º da supracitada legislação, pelo período mínimo de 22 dias úteis, 

contados a partir do 6º dia após a data da publicação do Aviso respetivo no Diário da 

República.» 

Sobre a proposta de Abertura do Período de Discussão Pública do Plano de 

Pormenor de Reconversão Urbanística da Quinta do Canastra - Terrim, Pinhal Novo 

numerada DAU_DPU 01_21-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que os Vereadores do P.S. sempre se 

mostraram favoráveis a que a legalização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) pudesse 

se feita de forma consentânea com o que são os interesses municipais e os interesses de quem 

habita nos locais. Desde 2005, que os Vereadores Socialistas sempre votaram favoravelmente 

as propostas desta natureza. Sobre a proposta em apreço surgem-lhe algumas 

dúvidas/comentários que passa a expor: 

. A desatualização cadastral deve-se ao facto de os munícipes não tratarem das 

atualizações e isto mesmo foi referenciado na reunião camarária de 07 de dezembro de 

2011. Nesta linha de pensamento e vendo in loco (repare-se que houve uma 

atualização à data de setembro de 2011) verifica-se que o edificado não coincide. A sua 

preocupação reside no facto de surgir o edifício da Escola do Terrim (que está fechado) 

junto à área de reconversão, mas que não é real neste momento.  

. A sua maior dificuldade prende-se com a rede de drenagem de águas residuais 

domésticas. Teve o cuidado de ler todas as informações técnicas e custa-lhe que o Sr. 

Vereador Álvaro Amaro opte por uma solução que, sendo mais barata à data é, 

também, mais onerosa para o Município no futuro. (Em vez de despender 170 mil 

euros, a despesa vai ser entre 80 a 90 mil euros, acrescendo a manutenção de todo o 

equipamento. E, em vez de fazer a substituição da estação elevatória (era o que se 

pretendia) correspondente à conduta elevatória do coletor gravítico até à ETAR da 

Lagoínha vai substituir-se essa possibilidade por uma ETAR compacta com a 

consequente mobilização de meios humanos, materiais e equipamentos, para além de 

uma manutenção regular do equipamento, factos estes, que farão com que a poupança 

imediata antes especificada seja anulada a prazo. Teima que a proposta/solução 

decidida vai onerar a Câmara Municipal a médio prazo. O despacho proferido pelo Sr. 
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Vereador Álvaro Amaro adianta que tal decisão atende à atual conjuntura explicando 

que não há outra alternativa. É percetível, mas não lhe parece que seja consentâneo, 

nem com os interesses da Quinta do Canastra – Terrim, nem com os interesses do 

Município. 

. Repara que, nesta fase, ainda se está a trabalhar numa análise e o processo será 

submetido a discussão pública e ver-se-á qual será o resultado. A sua experiência dita-

lhe que da discussão pública resultará muito pouco.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa adianta que o sentido de voto dos Vereadores do P.S. 

nesta proposta será a abstenção e atendem a que a discussão pública possa trazer “alguma luz” 

sobre este processo. Sublinha que o despacho do Sr. Vereador Álvaro Amaro não é 

consentâneo com as informações técnicas e a política profere a decisão. A opção é a de fazer o 

que é possível à data, mas, em opinião dos Vereadores Socialistas, devia ser a decisão a tomar 

desde que não se hipotecasse o futuro. Neste sentido, têm muita dificuldade em seguir esta 

mesma política. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explica que a Escola do Terrim obedece a um projeto para 

jardim-de-infância e, a mesma, nunca esteve candidatada ao QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional). Devido aos atuais constrangimentos financeiros é que este processo não 

tem estado a avançar. Repare-se que a Escola do Terrim está a funcionar enquanto turma PIEF 

do Agrupamento José Maria dos Santos. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro mostra-se muito desapontado com a posição do Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa e do P.S. em relação ao anúncio do seu posicionamento de voto na 

proposta em causa – abstenção. Nota que os Srs. Vereadores do P.S. têm dificuldade em 

reconhecer o mérito do trabalho difícil e árduo que tem sido desenvolvido ao longo destes anos 

para se chegar à elaboração dum Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística que não é 

idêntico aos demais Planos de Pormenor e em que houve investimentos municipais com um 

grau de consolidação diferente e, por isso, deve ter um tratamento diferente. Poderão existir 

desajustamentos entre aquilo que existe no levantamento topográfico e no terreno, mas devem 

ser mínimos. Veja-se que todos os dias podem ser construídos anexos ilegais, e se for caso 

disso, alguém terá de agir sobre essa matéria. Recorda que a cartografia foi homologada 

recentemente no I.G.P. (obedeceu a um processo longo e difícil). 

Mais refere que este Plano de Pormenor tem grandes virtudes, porque se encontraram soluções 

de bom senso. Constata que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa se está a esquecer que o 

processo em questão não trata de aprovar infraestruturas de ponta para um qualquer promotor 

pagar, ou mesmo, para uma AUGI com os seus coproprietários solidariamente comparticiparem 

e pagarem para, depois, o Município vir a tomar conta. Há uma percentagem de custos que vai 

ter de ser assumida pelo Município e, a optar-se por soluções muito onerosas, serão os 

coproprietários que através das taxas terão de pagar. Não sabe se o Sr. Vereador José Carlos 
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de Sousa consultou os mecanismos do regulamento do Plano, mas repare-se que as pessoas 

que já lá estão não vão ser beneficiadas relativamente a outras AUGI e vai ter de haver acerto 

do pagamento de taxas. Opina que em política é necessário fazer opções e não podemos ser  

reféns de algumas opções técnicas que, a serem tomadas, levariam a que não se fizesse nada 

nos próximos anos. Após a aprovação do Plano de Pormenor fica-se com o compromisso para 

os anos seguintes. Pergunta ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa se, no contexto atual, 

vislumbra a solução preconizada nas informações técnicas como realista. A opção tomada foi 

ponderada. Considera que não faz sentido estar a executar uma infraestrutura que ficaria 

preparada para o futuro, mas que não vai ter utilização e ocupação como se prevê nos 

próximos anos, nem na área de intervenção do Plano, nem a jusante. Questiona se o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa já imaginou o que seria fazer um emissário do Terrim até à 

Lagoinha.  

Acrescenta as questões suscitadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa com a Escola do 

Terrim são marginais nesta discussão. A Escola não está na área de intervenção do Plano, 

sendo que os mapas estão numa escala maior e têm de retratar o que existe na envolvente. A 

opção feita quanto à rede de drenagem de águas residuais domésticas e o espírito que presidiu 

a esta intenção de poupança foi a de torná-la exequível e de servir as pessoas, e foi 

devidamente pensada. As pessoas querem ser servidas da rede de saneamento e esta é a 

opção correta tal como a que foi feita para os pluviais (em que houve uma discussão muita 

intensa com a ARH -Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P., para uma solução 

aberta com um perfil largo); e conseguiu-se manilhar um troço reduzindo custos substanciais, 

tal como em outras opções, nomeadamente: 

- em duas vias consideradas terciárias optou-se por outras soluções de pavimentação; 

- em vez de executar rede de abastecimento de água de um lado e do outro optou-se, 

num dos lados, pela rede de águas existente. 

Atualmente todas estas questões têm de ser ponderadas. A solução a que se chegou na 

proposta em apreciação parece-lhe bastante correta e os principais beneficiários deste 

Plano são os residentes e os proprietários que têm intenções de construir neste local. O 

contato havido com eles denota que estão muito entusiasmados com o decurso dos 

trabalhos e, durante o período de discussão pública, será efetuada uma reunião na 

própria sede da Associação de Moradores. Todas as soluções têm sido pensadas com os 

contributos e as preocupações de quem lá vive. O Município não ficará tão onerado sob 

esta matéria, porque este tipo de ligações também implica outros custos na SIMARSUL 

– Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A.. 

Esta solução vai responder à necessidade das pessoas e é exequível nos próximos 5 

anos; de outra forma, não se vai fazer nada dentro de 10 a 20 anos, porque não há 

receita. Não se pode obrigar as pessoas que têm lotes por ocupar a construir amanhã. 
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Qual é a mais-valia (se não houver construção) para conseguir verba de modo a 

financiar o conjunto de infraestruturas? Há, por isso, a intenção de fasear o conjunto 

das infraestruturas começando por aquelas que são essenciais. Opina que esta é uma 

decisão política correta e não esperava que, uma questão desta natureza, contribuísse 

para quebrar um espírito de unanimidade que tem havido em relação a este Plano de 

Pormenor. Esperava mesmo, da parte dos Srs. Vereadores do P.S., palavras de 

saudação ao trabalho que foi feito pela equipa técnica que, inclusivamente, conseguiu 

ultrapassar muitas barreiras na concertação de serviços com a CCDR-LVT (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional) e com outras entidades levando, mais um 

Plano, a bom porto. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa salienta que, obviamente saúda a elaboração deste 

Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística de iniciativa municipal. E, enquanto iniciativa 

municipal, custa-lhe que se esteja a enviesar uma solução, na medida em que os técnicos da 

Autarquia têm uma ideia diferente, sendo que o Sr. Vereador Álvaro Amaro toma a decisão 

política. Está no seu legítimo direito, assim como os Vereadores do P.S. estão no seu direito ao 

assumir absterem-se na votação desta proposta. Está expetante para ver qual vai ser a 

intervenção da população no período de discussão pública. Compilou os dossiês e percebe que 

há trabalho e mérito, mas discorda da solução encontrada. A situação é: ou não se faz e 

quebra-se o compromisso eleitoral ou faz-se e vai onerar-se o Município a jusante. 

Refere-se ainda a uma questão diferente: a escola existe mas não serve a população local. O 

projeto obedecia a valores para duas salas de pré-escolar que, em 2008 e 2009, estavam 

consagradas no orçamento da Câmara Municipal e a sua execução foi sendo protelada.   

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que a Direção Geral do Território emitiu um 

parecer desfavorável. Pergunta se a cartografia está homologada, ao que o Sr. Vereador 

Álvaro Amaro responde que a homologação da cartografia ocorreu no dia 16 de outubro deste 

ano.  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, por entenderem que a 

solução encontrada ao nível da rede de drenagem de águas residuais domésticas não é a 

melhor. 

Assim, ao substituirmos a estação elevatória (e correspondente conduta elevatória e coletor 

gravítico até à ETAR de Lagoinha) por uma ETAR compacta, poupa-se agora, para a prazo, face 

à consequente mobilização de meios humanos, materiais e equipamentos, para além de uma 
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manutenção regular do equipamento, fatores que farão com que a poupança imediata seja 

anulada a prazo. 

Aguardamos que o período de discussão pública do Plano de Pormenor de Reconversão 

Urbanística da Quinta do Canastra – Terrim na freguesia de Pinhal Novo decorra, para, 

posteriormente, nos pronunciarmos definitivamente.” 

 

III.II. - DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 3 – Implantação de bacia de retenção em domínio público municipal 

e celebração de contrato de urbanização referente às obras externas de 

drenagem pluvial e ligação ao meio recetor natural. Requerente: 

Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre – Marquesas I e III. 

Proc.º L-25/00. Local: Quinta da Torre – Freguesia de Quinta do Anjo. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_21-12: 

«A AUGI da Quinta da Torre – Marquesas I e III - possui processo de loteamento de 

reconversão urbanística a decorrer ao abrigo da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na atual 

redação dada pela Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro (adiante designada por LAUGI), tendo a 

referida operação urbanística merecido aprovação por deliberação municipal de 21 de 

novembro de 2001. 

Atualmente encontra-se o processo na fase de licenciamento de obras de urbanização, nos 

termos do disposto no artigo 25º da LAUGI e subsidiariamente enquadrada pelo disposto no 

D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de março 

(adiante designado por RJUE), tendo resultado como solução, especificamente ao nível da 

drenagem pluvial e ligação ao meio recetor natural, a necessidade de execução de uma bacia 

de retenção. 

Face à dimensão da bacia de retenção necessária (15.800,00 m2), demonstrou-se ainda 

incompatível a sua localização no interior da área de intervenção do loteamento, pelo que e 

atendendo a aspetos técnicos inerentes a esta solução, se considerou como melhor opção a 

implantação da referida bacia numa parcela de terreno integrada no domínio público municipal 

por via de expropriação por utilidade pública e no âmbito das obras de urbanização do parque 

industrial da AutoEuropa, parcela essa localizada a noroeste da área de intervenção do 

loteamento e correspondente a parte dos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial 

sob os n.ºs 6585/20061115 e 6586/20061115.  
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Face ao exposto propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 64º, n.º 7, alínea b) da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, a aceitação da 

implantação da bacia de retenção nos prédios acima descritos e com a localização identificada 

na planta anexa. Mais se propõe remeter a decisão que a presente proposta merecer, a 

ratificação da Assembleia Municipal. 

Constituindo a solução de drenagem pluvial e de ligação ao meio recetor natural, obras de 

urbanização essenciais à viabilidade da operação de loteamento e a executar fora da sua área 

de intervenção, impõe-se ainda, nos termos do disposto nos artigos 25º e 55º do RJUE, a 

necessidade de celebração de um contrato de urbanização. 

De referir ainda que a área de implantação da bacia de retenção se integra em solos afetos à 

Reserva Ecológica Nacional, tendo a requerente obtido aprovação junto da CCDR-LVT para a 

execução das obras em causa, nos termos do artigo 26º do Regime Jurídico da REN (D.L. n.º 

166/2008, de 22 de agosto). 

Assim, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 64º, n.º 7, alínea d) da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, a aprovação da minuta do 

contrato de urbanização referente às obras externas de drenagem pluvial e ligação ao meio 

recetor natural, anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante, a qual foi 

previamente submetida a apreciação da Comissão de Administração da AUGI.» 

Sobre a proposta de Implantação de bacia de retenção em domínio público 

municipal e celebração de contrato de urbanização referente às obras externas de 

drenagem pluvial e ligação ao meio recetor natural numerada DAU_DLA 01_21-12, 

intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que analisou a proposta, minuta do contrato 

de urbanização, bem como os elementos fornecidos. Considera-se que foi feito um grande 

avanço para a AUGI da Quinta da Torre e os Vereadores Socialistas vão votar favoravelmente a 

presente proposta. Mas, a presente proposta fá-la recuar à reunião de Câmara de 20 de junho 

de 2012 (em que estive presente um conjunto de moradores a propósito da solução adotada 

para a rede de esgotos) e, na altura, foram levantadas preocupações relativamente a soluções 

que poderiam estar a ser encaradas para aquele território e que levantavam dúvidas aos 

coproprietários desta AUGI. Há um compromisso por parte do Sr. Vereador Álvaro Amaro no 

sentido de que, não havendo qualquer decisão sobre o sistema que estava proposto – esgotos 

por vácuo – iria solicitar, com a brevidade possível, um parecer sobre o que estava implantado 

no terreno e a sua viabilidade para ser utilizado. Sobre este “compromisso” questiona se já 

existe o parecer. Das palavras proferidas pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro, na reunião antes 

citada, cita: “(…) relativamente aos interesses das pessoas que serão beneficiárias das decisões 

políticas e em relação às questões de poupança tornando exequível o projeto e, 

simultaneamente, servindo bem as pessoas (…)”. Fez a ligação das suas palavras para este 

processo que será um processo eminente dependente das informações técnicas. Tomou como 

boa nota, das suas palavras, que, na sua decisão política, o peso que existe no interesse de 
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servir as pessoas (e às vezes contrariando pareceres técnicos) se podem tomar decisões, desde 

que elas sirvam os interessados. 

No que respeita à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, o Sr. Vereador Álvaro 

Amaro adianta que a solução de esgotos por vácuo não mereceu a aprovação e aceitação por 

parte do Município, sendo que a Comissão de Administração da AUGI da Quinta da Torre tem 

total autonomia para propor o que entender. A Câmara Municipal entendeu, em face das 

informações técnicas produzidas, chegar à conclusão que a solução por vácuo não seria aquela 

que serviria melhor os munícipes e o Município, e do ponto de vista da conservação e 

manutenção não daria garantias de ter condições técnicas, porque é uma solução inovadora 

para acompanhar e difícil de pôr em articulação com o sistema já existente. Decidiu-se, 

também, disponibilizar os técnicos da Autarquia para, no terreno, fazerem uma avaliação das 

infraestruturas já existentes e, igualmente, sobre o estado das mesmas. O que significa: 

aproveitar parte dessas infraestruturas, dado que está fora de hipótese aproveitar a parte 

restante que, até pode estar em condições, mas não se conforma com a planta síntese. Esse 

trabalho/levantamento foi efetuado com a equipa técnica que presta serviços de engenharia à 

Comissão de Administração da AUGI e, neste momento, aguarda-se que esta Comissão 

apresente um novo projeto para a solução de águas residuais domésticas que não será baseado 

na solução de esgotos por vácuo e que tentará, dentro da medida do possível e na maior 

percentagem possível, aproveitar as infraestruturas que existem. Teve oportunidade de 

transmitir a alguns coproprietários que pouco se aproveita do que está, porque há custos de 

desassoreamento e tratamento e, ainda, de redimensionamento da rede existente que são 

superiores a fazer de novo. Estas questões terão de ser equacionadas, mas é uma decisão da 

Comissão de Administração da AUGI. A Câmara Municipal aprovará e pronunciar-se-á 

tecnicamente sobre o assunto quando tiver na sua posse o projeto devidamente terminado, 

assinado pelos técnicos com os termos de responsabilidade para poder proferir a deliberação 

final sobre esta matéria. Espera-se que tal possa acontecer com a maior brevidade possível, 

porque as obras de infraestruturas estão a ganhar outro ânimo nesta AUGI. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade em 

minuta. 

 

PONTO 4 – Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 110. Requerente: 

Coophanjo – Cooperativa de Habitação e Construção Económica, CRL e 

outros. Proc.º L-17/87. Local: Quinta do Anjo. Requerimentos nºs. 8923/01 , 

7919/06, 10498/06, 5904/07, 1494/09, 3306/10 e 1318/2012.  

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_21-12: 

«Através dos requerimentos supra mencionados, subscritos pelos proprietários dos lotes 

identificados na proposta e ao abrigo do artigo 27º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, republicado pelo Decreto-lei n.º 177/01 de 4.Junho (RJUE), foi solicitada a alteração 
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à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 110, emitido a favor de Coophanjo – 

Cooperativa de Habitação e Construção Económica, CRL e registado na Câmara Municipal de 

Palmela, no livro 2, em 7 de agosto de 1987. 

A alteração pretendida decorre do interesse expresso pelos requerentes em legalizar a situação 

das construções já existentes no território, retificar a área objeto da operação de loteamento e 

estabelecer prescrições para o lote 89, sem qualquer ocupação, traduzindo-se assim nas 

seguintes modificações: 

▪ Supressão do lote 88, desanexado do prédio original em data anterior ao 

registo do alvará na Conservatória do Registo Predial, com consequente redução da 

área total loteada para 5707,81 m²; 

▪ Lote 77 Acréscimo de 56,95m2 de a.b.c. destinada a habitação. 

Eliminação de 20,00m2 de área bruta de construção (a.b.c.) destinada a garagem, 

mantendo a possibilidade de edificação de garagem sem indicação de a.b.c. 

Modificação da forma do polígono de implantação. 

▪ Lote 83 Acréscimo de 30,45m2 de a.b.c. destinada a habitação.     

Eliminação de 20,00m2 de a.b.c. destinada a garagem, mantendo a possibilidade de 

edificação de garagem sem indicação de a.b.c. 

Modificação da forma do polígono de implantação. 

▪ Lote 85 Acréscimo de 43,45m2 de a.b.c. destinada a habitação. 

Eliminação de 20,00m2 de a.b.c. destinada a garagem, mantendo a possibilidade de 

edificação de garagem sem indicação de a.b.c. 

Modificação da forma do polígono de implantação. 

▪ Lote 89 Redução de 454,70m2 na área do lote 

Atribuição de um valor máximo de 1860,00m2 de a.b.c. destinados a equipamento 

social e setor terciário 

Atribuição de um número máximo de pisos igual a 3 mais cave. 

▪ Cedência de 454,70m2 ao domínio público, para constituição de passeio e 

parqueamento contíguo à Rua de Olivença. 

▪ Cedência de 526,90m2 destinada a Espaços Verdes e de Utilização Coletiva. 

▪ Cedência de 467,50m2 destinada a Equipamentos de Utilização Coletiva. 

As alterações descritas mantêm inalterável o modelo urbano existente e possuem 

enquadramento nos parâmetros determinados no Plano Diretor Municipal para a classe de 

espaço em que se insere a urbanização – Tecido Urbano Consolidado – H2c, nomeadamente no 

que se refere ao índice de utilização bruto, densidade populacional, número de pisos, 

estacionamento e cedências. 

A supressão da área correspondente ao lote 88 da totalidade da área loteada permitirá adequar 

o texto do alvará à situação efetivamente registada, uma vez que o prédio n.º 00559/240889, 

correspondente ao lote 88, foi registado na Conservatória do Registo Predial em data anterior à 
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do registo do alvará, tendo sido desanexado do prédio original (n.º 17587 a fls. 78v do livro 54-

B) e não se encontrando inserido no alvará em apreço. 

A cedência para domínio público de uma área de 454,70m2 contígua à Rua de Olivença vai 

permitir a criação de estacionamento público a executar pelo promotor, resultando na 

superação da carência do número de lugares decorrentes da alteração em causa por aplicação 

dos parâmetros de dimensionamento constantes do art.º 32º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (P.D.M.). Possibilita ainda a criação de lugares reservados a utentes com mobilidade 

condicionada junto ao lote 89, cujo uso será equipamento social e sector terciário. 

Visando esta intervenção servir a futura edificação do lote 89, a apresentação do respetivo 

projeto de especialidade e sua execução deverá ocorrer no âmbito da operação urbanística da 

edificação que vier a ser interposta. 

Tais projetos deverão dar cumprimento ao teor do parecer do Gabinete de Planeamento e 

Controlo de Qualidade de Infraestruturas (atual DPCQI), designadamente nos seguintes 

aspetos: 

▪  Alargamento da interrupção na bolsa de estacionamento para uma dimensão de 4 metros 

e para deslocação para Nascente (de cerca de 1,5m), de forma a possibilitar a inserção 

de uma passadeira a qual deverá ser conforme com o D.L. 163/06, de 8 de agosto; 

▪  Execução do rebaixamento do passeio e lancil na aproximação à passadeira, dos dois 

lados da Rua de Olivença; 

▪  Previsão de raios de inserção de 1,5m nos términos das bolsas de estacionamento 

propostas; 

▪  Respeito pelas condições de execução a observar nos pavimentos a realizar de acordo 

com o indicado no parecer emitido pelo Gabinete de Planeamento e Controlo de 

Qualidade de Infraestruturas; 

▪  Nos projetos de edificação deverão ser tidos em consideração os artigos 205º e 206º do 

D.R. 23/95 no que se refere às águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento. 

Ainda, no âmbito da proposta de edificação que vier a ser apresentada para o lote 89 e 

considerando a necessária concertação com o projeto de arquitetura a desenvolver, bem como 

o proposto pela requerente, deverão as áreas de cedência para espaços verdes e para 

equipamentos de utilização coletiva ser objeto de projeto de espaços exteriores, incluindo a 

instalação de um parque infantil (no primeiro) e cabendo ao promotor a execução das 

correspondentes obras. 

De acordo com o disposto no artigo 22º do RJUE a proposta de alteração foi sujeita ao período 

de discussão pública, não tendo do mesmo resultado qualquer pedido de esclarecimento ou 

manifestação contrária à alteração solicitada. 

Perante o exposto e nos termos das informações técnicas da Divisão de Loteamentos de 

08.10.2008, 11.08.2011 e 28.09.2012, propõe-se, ao abrigo do artigo 23º do RJUE, a 
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aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada 

através do requerimento n.º 3306 de 17.05.2010, a qual deverá ser corrigida nos termos antes 

descritos e indicados no parecer da DPCQI quanto à configuração do espaço público confinante 

com a Rua de Olivença, bem como quanto aos seguintes aspetos: 

-  retificação do valor da área de cedência para espaços verdes situada no extremo poente 

do atual lote 89 para 352,60m2; 

- correção do quadro de loteamento no que se refere ao índice de utilização líquido (0.54),  

tipologia (T3) e introdução da nota *1, no lote 78, de acordo com o alvará inicial; 

- substituição, na legenda, da referência a “limite da urbanização (Bairro da Cooperativa)” 

por “limite total do terreno”, acrescido das demais notas, para melhor esclarecimento da 

incidência de duas operações de loteamento no prédio original; 

- alteração do grafismo utilizado na delimitação da área dos “lotes que constituem 

atualmente o alvará de loteamento n.º 110 (...)” e dos “lotes suprimidos do alvará de 

loteamento n.º 110 por desanexação (...)”, para correta diferenciação entre as mesmas e 

a referida no ponto anterior, devendo também ser suprimidas as referências aos lotes 87 

e 88 no desenho urbano e na legenda.                                                                                       

Para efeitos de emissão da alteração ao alvará, deverão ser apresentados os seguintes 

elementos: 

- 10 (dez) cópias da planta síntese, devidamente corrigida, em papel opaco e 1 (uma) em 

material reprodutível; 

- Suporte em formato digital – ficheiros extensão DWG ou DXF – da planta síntese 

atualizada, de acordo com o disposto no Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela (RUEMP); 

- Ficha dos elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à 

operação urbanística, nos termos da Portaria 1110/2001, de 19.09. e RUEMP;  

- Comprovativo do pagamento das taxas municipais de urbanização no valor total de 

51.007,46 € (cinquenta e um mil e sete euros e quarenta e seis cêntimos), atualizável à 

data de apresentação do requerimento de emissão do título, nos termos do n.º 2 do art.º 

14º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

Mais se propõe que se notifique a requerente, comunicando-lhe o teor da presente 

deliberação, bem como que nos temos do artigo 76º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dez. 

republicado, a mesma é válida por um ano, devendo nesse prazo ser requerida a emissão do 

título de alteração ao alvará de loteamento, sob pena de caducidade. 

Propõe-se ainda que a notificação mencione os montantes parciais da taxa municipal de 

urbanização devida, correspondentes às alterações introduzidas em cada lote.» 
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Sobre a proposta de Alteração ao Alvará de Loteamento nº 110 numerada DAU_DLA 

01_20-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que é percetível que esta proposta tenha sido 

devidamente articulada com o requerente. Questiona sobre se os aspetos que devem ser tidos 

em conta nos projetos fazem parte de uma negociação ou se o requerente terá apenas 

conhecimento quando receber a notificação.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro expressa que, muito embora haja questões de natureza legal 

que têm de ser cumpridas, não faz sentido atrasar a proposta pelo facto de os projetos não 

estarem concluídos. Dessa forma, e no final, terá de se conformar com as orientações da 

Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infraestruturas (DPCQI). 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 5 – Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimentos de 

Águas e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_21-12: 

«O Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas do Município de Palmela entrou em vigor a 10 de Dezembro de 2008 e veio 

dotar o município de um instrumento que tem permitido que a autarquia, na qualidade de 

entidade gestora, tenha vindo a assegurar uma correta e eficaz gestão dos sistemas de 

abastecimento de água e de drenagem de águas residuais urbanas em prossecução da melhoria 

da qualidade do serviço prestado aos munícipes e utilizadores e consequentemente da 

qualidade de vida da população em geral. 

Porém, a publicação do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, bem como as 

recomendações emanadas pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR), vieram 

introduzir significativas alterações ao quadro normativo aplicável nesta matéria, no que diz 

respeito aos conteúdos dos regulamentos municipais em matéria de águas de abastecimento e 

de águas residuais, estabelecendo um regime comum, uniforme e harmonizado aplicável a 

todos os serviços municipais, independentemente do modelo de gestão adotado, para além de 

regular as relações da entidade gestora com os utilizadores. 
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Neste contexto, em atenção às alterações atrás referidas, ganhou assumida importância a 

concretização de um novo normativo que objetivasse as regras de prestação dos serviços, 

motivo pelo qual foi elaborado o projeto de Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Palmela, 

aprovado no dia 22 de agosto de 2012 em reunião de câmara. 

Na sequência dessa aprovação, foi o projeto de regulamento sujeito a consulta pública e a 

parecer da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR), até 4 de Outubro de 2012, em 

cumprimento do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto e, concomitantemente, a audiência dos interessados, conforme se dispõe no artigo 117º 

do Código de Procedimento Administrativo com audição das seguintes entidades:  

 - ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos);  

 - SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de 

Setúbal, S.A.; 

 - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 

 - Autoridade de Saúde do Concelho de Palmela; 

 - Autoridade Nacional de Proteção Civil - Comando Distrital de Operações de Socorro;  

 - AMRS (Associação de Municípios da Região de Setúbal); 

 - AIA – Associação Intermunicipal da Água do Distrito de Setúbal. 

Da consulta pública efetuada, não foram rececionadas quaisquer sugestões ou recomendações. 

Da audição às entidades referidas, unicamente se pronunciaram a Associação Intermunicipal da 

Água do distrito de Setúbal, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Apesar do parecer desta última entidade ter sido 

extemporâneo, na medida em que foi rececionado nos serviços no dia 15 de Outubro de 2012, 

os seus contributos foram, na sua generalidade, acolhidos. 

Por sua vez, a ERSAR não se pronunciou dentro do prazo fixado legalmente, sobre a 

desconformidade, total ou parcial, do projeto em causa, pelo que considera-se haver 

concordância daquela entidade. 

Por último, cumpre assinalar que foi objeto de alteração a minuta constante no anexo VI do 

Regulamento, do qual faz parte integrante, por se considerar que a minuta proposta pela 

ERSAR se encontra desadequada ao exigido atualmente pelos serviços competentes da 

autarquia em matéria de licenciamento de obras particulares. 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112º n.º 7 e 241º da Constituição da 

República Portuguesa; do artigo 53.º n.º 2 alínea a) e do artigo 64º n.º 6 alínea a) da Lei n.º 

169/99 de 18 de setembro, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, do artigo 62.º Decreto-Lei n.º 
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194/2009, de 20 de agosto e de acordo com as demais normas habilitantes que se fizeram 

constar no preâmbulo do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais Urbanas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar 

e submeter a apreciação da Assembleia Municipal o regulamento municipal que se anexa à 

presente Proposta e que dela faz parte integrante.» 

Sobre a proposta de Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimentos de 

Águas e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas numerada DAI_DAAR 01_20-

12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho considera louvável o trabalho que tem sido feito de 

aprovação de diversos regulamentos, mas é, também, uma tarefa inevitável, na medida em que 

é obrigatório para as conformidades legais. Refira-se que é de monta o trabalho de 

compatibilização que tem sido feito.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta as seguintes questões: 

. O artigo 12.º observa à recolha e transporte das lamas das fossas séticas existentes 

em locais não dotados de redes públicas de saneamento de águas residuais urbanas. 

Pergunta:  

. Se há lugar a pagamento pela prestação deste serviço; 

. Se é o mesmo que o despejo de fossas. 

. O artigo 14.º refere que o utilizador tem o direito de licitar à entidade gestora a 

recolha de transporte das lamas das respetivas fossas séticas. Pergunta: 

  . Se é feita a atualização do cadastro das infraestruturas; 

. No que respeita à alínea g) – manutenção preventiva das respetivas redes 

públicas no registo atualizado dos processos de reclamação dos utilizadores – 

se prende com a alínea q) e i) – há zonas de Palmela que sofrem da pressão de 

serviços excessiva mas reduzida – incrustações de pedras e areias na rede, se 

vão ser tomadas medidas neste âmbito. 

. O artigo 19.º. A observação que tem a fazer relaciona-se com a formulação do texto. 

Pergunta: 

. Esta exclusão de responsabilidade está prevista para quando é necessário 

fazer uma obra previamente programada e há o aviso de 48 horas e a obra é 

realizada. E, se persistirem danos para os utilizadores, também há exclusão de 

responsabilidades. Este artigo serve exclusivamente para definir os limites. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que o Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas trata duma matéria 

muito específica e tem especialização, mas está devidamente enquadrada no regime jurídico 
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das entidades gestoras destes sistemas e grande parte do articulado deste Regulamento é 

vertido dessa legislação para os regulamentos municipais. O conjunto de preceitos visam 

clarificar direitos e deveres, quer da entidade, quer dos utilizadores do sistema e que, em 

termos muito claros, estão garantidos. Uma situação será a de a pessoa pôr o sistema em 

funcionamento sabendo que há obras e tendo sido avisada que não deveria fazê-lo, porque 

pode ter efeitos na sua rede predial e provocar estragos, e uma situação diferente, será a de se 

registar um acidente durante a obra que provoca estragos na rede predial do munícipe e, nesse 

caso, a entidade gestora, através do seguro da obra, tem de assumir a responsabilidade. 

Quanto à questão da recolha e transporte das lamas das fossas séticas (artigo 12.º), o Sr. 

Vereador Álvaro Amaro esclarece que este artigo visa assegurar que o Município, enquanto 

entidade gestora nos locais onde não existe sistema de drenagem nem redes de saneamento, 

tem de assegurar este serviço, seja por administração direta, seja por outsourcing, seja 

delegado nas Juntas de Freguesia. As pessoas têm direito a recorrer a um serviço da entidade 

gestora, mas podem fazê-lo a um particular. Atualmente estão devidamente regulamentados e 

clarificados os locais de deposição destas lamas. Sobre a atualização do cadastro das 

infraestruturas, explica que é da responsabilidade do Município mantê-lo atualizado. O que vai 

sendo feito de novo é hoje mais fácil, porque os projetos são entregues em formato digital, 

embora requeira disponibilização de recursos humanos para os ir introduzindo no sistema. 

Quanto às infraestruturas mais antigas, às vezes, existem algumas surpresas, porque alguns 

acidentes ocorrem na renovação de infraestruturas que são efetuadas nalguns espaços. As 

reclamações relativas à pressão excessiva são raríssimas e a falta de pressão, também, passa a 

ser rara nos últimos anos (com exceção nos últimos meses por via de um problema que ocorreu 

na zona da Autoeuropa). Há a preocupação de medir com frequência a pressão e mantê-la 

acima dos valores que a lei exige (não sendo os mais confortáveis para alguns sistemas ou 

esquentadores). 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 6 – Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de Saneamento. 

Requerente: Caixianjo, Lda. – Instalação 39574. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 02_21-12: 

«Através de requerimento registado em 01/10/2012 sob o nº 27791, a empresa Caixianjo, Lda., 

com local de consumo sito na Rua José Ricardo Xavier nº 5 em Quinta do Anjo, solicitou a 

redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 30126322, emitida em 25 de 

setembro de 2012. A referida fatura tem um valor de 777,69 € (setecentos e setenta e sete 
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euros e sessenta e nove cêntimos), a que corresponde um consumo de 368 m3 de água, 

motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o nº 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não assume 

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais domésticas;  

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal na 

rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a 

média de consumo verificado entre as leituras de 21/03 e 28/05/2012, correspondente 

a 10 m3, de que resultará uma redução da fatura de água nº 30126322 no valor 

de  264,20 € (duzentos e sessenta e quatro euros e vinte cêntimos), conforme cálculo 

que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição 

 

Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 447,86  447,86 

Tarifa de Saneamento 278,04 264,20 13,84 

Outros 51,79  51,79  

Total 777,69  513,49.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e não 

úteis da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade 

gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. 

No caso vertente a empresa dispõe de rede de saneamento e seria penalizada na taxa dos 

resíduos sólidos, indexada ao consumo de água, conforme Regulamento Municipal hoje 

aprovado. A não cobrança da referida taxa consubstancia uma filosofia com a qual discordam, 

razão do seu voto.” 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 7 – Banco Alimentar Contra a Fome: atribuição da comparticipação 

financeira anual. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_21-12: 

«O Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal é uma instituição de solidariedade 

social, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública e criada com o objetivo de 

“…contribuir para dar uma resposta ao problema da fome, pela coleta e pela redistribuição de 

excedentes e dádivas de quaisquer produtos alimentares através de associações ou outras 

entidades idóneas”. 

Desenvolvendo a sua atividade, no concelho de Palmela, desde o ano 2000, encontra-se, desde 

o final de 2010, em novas instalações na Urbanização Vila Amélia, na freguesia de Quinta do 

Anjo. 

No distrito de Setúbal são apoiadas, pelo Banco Alimentar, 143 instituições, o que representa 

cerca de 23.756 pessoas/ano. O Banco apoia, atualmente, um total de 15 instituições 

concelhias (com acordo) e, pontualmente, uma instituição, o que perfaz um total de 2.232 

pessoas abrangidas no concelho. Declara ainda possuir em lista de espera cerca de trinta 

instituições, o que representa um total de 5.000 pessoas a necessitar de ajuda alimentar. 

No ano de 2009, foi celebrado um Protocolo de Colaboração entre a autarquia e o Banco 

Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal, destinado a operacionalizar e melhorar a 

intervenção desta IPSS na satisfação das necessidades das instituições locais e outras entidades 
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idóneas, e na resposta aos problemas sociais emergentes dos indivíduos e famílias residentes, 

nomeadamente, no concelho de Palmela. Este Protocolo prevê a atribuição de uma 

comparticipação financeira anual, pela autarquia, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 

euros). 

Num contexto de agravamento das situações de desemprego e, consequentemente, de 

degradação das condições de subsistência dos agregados familiares, a sustentabilidade do 

apoio social prestado pelo Banco Alimentar revela-se imprescindível, a nível local, pela 

alimentação da rede de suporte às instituições e à população mais carenciada que é praticada. 

Assim, dando cumprimento ao estipulado no Protocolo em vigor, propõe-se, de acordo com os 

artigos 67º, alínea b), e do nº 4, do art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 

Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, a atribuição de um apoio financeiro ao Banco Alimentar contra 

a Fome da Península de Setúbal, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), 

destinado a comparticipar as ações desenvolvidas no ano de 2012.» 

Sobre a proposta de Banco Alimentar Contra a Fome: atribuição da comparticipação 

financeira anual numerada DEIS_DISJ 01_21-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda a existência do Banco Alimentar Contra a Fome 

que, no seu entendimento, tem uma lógica completamente diferente da “sopa aos pobres” que 

se está a instituir um pouco por todo o país e no concelho, através das cantinas sociais, que 

são soluções muito pouco dignificantes para quem recebe os apoios e para quem os dá. O 

Banco Alimentar Contra a Fome é uma instituição conhecida. Esta proposta trata dum apoio 

social que desde 2010 não tem sofrido qualquer corte. Assim sendo, os Vereadores do P.S. vão 

votar favoravelmente e saúdam a existência da presente proposta. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que o novo balanço realizado obedece a que: já são 145 

instituições do distrito a serem apoiadas, tendo-se atingido o apoio a 25.000 pessoas. O Banco 

Alimentar Contra a Fome não reduz o seu apoio só às famílias, também faz a distribuição de 

alimentos através das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) incluindo escolas. 

Há um outro mecanismo através da Segurança Social e do Conselho Local de Ação Social 

(CLAS) também distribui géneros alimentícios e há uma situação diferente: refeições quentes 

fornecidas em cantinas, em que há instituições do concelho envolvidas (COI – Centro de 

Ocupação Infantil, Centro Social de Quinta do Anjo e Santa Casa da Misericórdia de Palmela). 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

 



Ata n.º 21/2012 

Reunião ordinária de 07 de novembro de 2012 

 

36 

 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 8 – Denúncia de protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela, 

Grupo de Teatro O Bando e FIAR, Associação Cultural: Ratificação. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_21-12: 

«Em 2007 a Câmara Municipal de Palmela, o Grupo de Teatro O Bando e a FIAR, Associação 

Cultural, estabeleceram um protocolo de cooperação com vista à organização do FIAR - Festival 

Internacional de Artes de Rua. 

Ao longo das diferentes edições, este foi um instrumento de toda a importância para a definição 

dos diferentes papéis em termos de organização e de compromisso relativamente aos 

contributos partilhados que permitiram, não obstante algumas alterações de carácter externo 

(nomeadamente o corte de apoios por parte do então Ministério da Cultura), que o FIAR se 

tenha realizado, até ao presente ano, nos parâmetros então estabelecidos.  

A atual situação financeira existente, condiciona a manutenção de compromissos e a 

imprevisibilidade da capacidade do município em suportar as suas obrigações, conforme 

constam no protocolo celebrado entre as partes. 

Nesse contexto, considerou-se ser a denúncia do atual protocolo a medida mais correta para o 

futuro do Festival. Realizada reunião com os restantes subscritores, foram os mesmos 

informados da intenção do Município, e da sua disponibilidade para continuar a encontrar 

soluções que, em parceria, continuem a permitir a realização deste importante evento cultural 

que granjeou prestígio internacional e que, ao longo das suas 12 edições, foi o palco 

privilegiado para a apresentação do muito trabalho que se desenvolveu sob a égide deste 

Festival. 

Por decisão da Senhora Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2012, e de acordo com a 

cláusula quinta, foi denunciado o protocolo e informados os restantes subscritores. 

Assim, em conformidade com o nº 3, do artigo 68º, e da alínea b), do nº 4, do artigo 64º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se 

a ratificação da referida decisão, que se anexa.» 
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Sobre a proposta de Denúncia de protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela, 

Grupo de Teatro O Bando e FIAR, Associação Cultural: Ratificação numerada 

DCD_DAC 01_21-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa adianta que, a proposta em apreço, lhe merece as 

seguintes considerações: 

. Lamenta que estejam a ratificar uma decisão da Sr.ª Presidente. Percebe a 

necessidade de cumprir os dois meses face à cláusula 5.ª do protocolo, mas, como 

noutras circunstâncias, havia tempo suficiente para denunciar o protocolo; 

. Salienta que o protocolo que agora termina (não é o protocolo de colaboração com o 

Bando) é o protocolo com o Bando que visava a realização do FIAR (Festival 

Internacional de Artes de Rua). São protocolos diferentes. A realização deste protocolo 

implicava que a Câmara Municipal atribuísse ao Bando e ao FIAR cerca de 70 mil euros 

e, além disso, atribuísse numa primeira fase 27.500 euros e, neste último protocolo, 

contemplava uma redução de cerca de 30%, atribuindo 19.500 euros. Esse é o valor 

que está consagrado;  

. Em relação ao FIAR, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz votos para que, a 

exemplo do que aconteceu com o FIG (Festival Internacional de Gigantes), se consigam 

encontrar algumas soluções intermédias para levar a cabo espetáculos que tragam 

pessoas sem o encargo financeiro que tinham até agora. Não será fácil, mas está certo 

que com uma boa divulgação se conseguirão congregar, à volta deste evento, o mesmo 

número de pessoas que anteriormente; 

. Detém dúvidas, em relação à cláusula 3.ª do protocolo, sobre a obrigação de o Bando 

promover a acessibilidade da comunidade do concelho de Palmela às atividades 

artísticas que regularmente se desenvolvem no espaço propriedade deste, na medida 

em que não há nenhuma avaliação apresentada, desconhecendo mesmo se alguma 

terá sido realizada;  

. Sobre a obrigação de o Bando incluir a referência a Palmela e ao Município em todos 

os materiais de divulgação a editar sobre a sua atividade, recorda-se de, há uns anos, 

ter referenciado dois casos em que tal não tinha acontecido; 

. Quanto ao facto de o Bando ter de prestar especial atenção a fornecedores e a 

candidatos deste concelho no que concerne à aquisição de bens e serviços necessários 

às suas atividades, deve notar que não é visível a adoção destes procedimentos em 

nenhum relatório que tenha sido elaborado. Do mesmo modo desconhece se o Bando 

apresenta anualmente à Câmara Municipal o plano de atividades e o relatório de 

atividades para avaliação conjunta da evolução do cumprimento de objetivos do 

protocolo que permanece; 
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. Atendendo a que, a justificação para a denúncia deste presente protocolo se deve a 

razões económicas, depreende que a avaliação durante a vigência do mesmo tem sido 

positiva. Gostaria de ver confirmada esta questão. Pretende, igualmente, ser 

esclarecido sobre se as razões para a denúncia deste protocolo são exclusivamente 

financeiras. 

Relativamente ao protocolo de colaboração com o Bando que se vai manter em vigor, o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa solicita para que, daqui a um ano ou antes, possam ser 

disponibilizados os dados que permitam ter uma ideia mais consistente sobre a relação e os 

compromissos que existem entre as partes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa começa por convidar o Sr. Vereador José Carlos de Sousa a ver a 

peça o Auto da Purificação. Trata-se duma realização do teatro o Bando em parceria com as 

adegas no âmbito do programa Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012. Este é o exemplo de 

que o Bando faz a divulgação de Palmela e do que existe neste território. Ainda há pouco 

tempo houve uma obra que decorreu em Belém em que foi oferecido um moscatel da região à 

entrada. Salienta, ainda, a relação do Bando com o movimento associativo no desenvolvimento 

de várias iniciativas, nomeadamente, com as filarmónicas; assim como as iniciativas que têm 

sido levadas à prática com o Grupo Coral Ausentes do Alentejo e as escolas do concelho. Realça 

o trabalho de campo que o Bando está a fazer com o Agrupamento de Escolas José Saramago 

(Marateca/Poceirão) e que trouxe públicos estrangeiros a Portugal e levou jovens portugueses 

ao estrangeiro. O Bando é um grupo de teatro de referência internacional. As ações 

desenvolvidas pelo Bando têm propiciado a dignificação da cultura deste território e, também, 

da região.  

Em relação à denúncia do presente protocolo e pesando a relação custo/benefício, o Sr. 

Vereador Adilo Costa presta as seguintes explicações: o FIAR é um projeto tripartido que 

envolve a Associação FIAR, o Bando e a Câmara Municipal. À Câmara Municipal cabe o apoio 

financeiro bianual (porque é um festival que acontece de dois em dois anos) e assegurar as 

condições logísticas; o Bando garante a direção artística e os meios de sonoplastia e de 

luminotecnia, e a Associação FIAR garante a programação e a articulação com a direção 

artística. Como é um protocolo que tem de ser renovado de dois em dois anos tentou salvar-se 

o melhor possível averiguando se era possível a sua manutenção com outros valores, mas tal 

não é viável. O sistema terá de ser outro. Salienta que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

apontou, e bem, a questão do FIG. Opina que é nesse sentido que vão ser obrigados a 

prosseguir. Devido aos constrangimentos financeiros não se podia garantir a prossecução deste 

protocolo, mas, numa reunião entre as partes, ficou acordado que o projeto não acaba e terá 

de haver noutros moldes, em que a participação logística da Câmara Municipal estará sempre 

presente. Foi sugerido que a Câmara Municipal redigisse um ofício à Secretaria de Estado da 

Cultura com o intuito de fazer saber que esta entidade, embora estando fora logística e 

financeiramente, tem responsabilidades acrescidas e o dever de apoiar. No que diz respeito à 
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Associação FIAR há um duplo papel, veja-se: o FIAR acontece de dois em dois anos e a forma 

como a Associação tem mantido a sua relação criação artística local em colaboração estreita 

com os grupos corais, as sociedades filarmónicas, o Grupo Coral Ausentes do Alentejo, a 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano e o Grupo de Teatro As 

Avozinhas. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 9 – Prestação de Serviços de Energia às Instalações alimentadas em 

média tensão e baixa tensão especial – adjudicação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_21-12: 

«Em reunião de Câmara realizada em 11 de janeiro de 2012, foi aprovada a abertura do 

concurso público e respetivos programa e caderno de encargos para a prestação de serviços de 

energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão e baixa tensão especial. 

Este procedimento tem a duração de 3 anos e está repartido por 2 lotes, Lote 1 – Média Tensão 

e Lote 2 – Baixa Tensão Especial. 

No decurso do mesmo foram rececionadas 2 propostas, do concorrente Iberdrola Generación, 

SAU e do concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A..  

O critério de adjudicação para análise das propostas é, exclusivamente o do mais baixo preço 

total aplicado a cada lote. As propostas, foram avaliadas aplicando o preço unitário da energia 

ativa, ao consumo efetuado em 2010, nos vários locais de instalação, tendo o júri proposto, em 

sede de relatório preliminar, a adjudicação da presente prestação de serviços à entidade 

Iberdrola Generación, SAU.  

Submetido o referido relatório preliminar a audiência prévia não foi o mesmo objeto de 

qualquer pronúncia por parte dos interessados, conforme consta do relatório final, que se 

anexa à presente proposta. 

O valor constante do relatório final, 985.867,89 € (para os 36 meses), como já mencionado, 

considera apenas o preço da energia ativa. A este valor ter-se-á que acrescer as tarifas de 

acesso às redes e outras taxas e obrigações legais (tais como, contribuição áudio visual, 
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imposto especial sobre o consumo de energia elétrica, taxa de exploração DGEG) que, por 

serem definidas pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), têm valores 

idênticos independentemente do operador contratualizado e, por isso, supérfluos para a análise 

das propostas. 

O montante máximo anualmente suportado pelo Município de Palmela, com o custo do contrato 

é de 900.000,00 €, conforme consta da repartição de encargos orçamentais, aprovado em 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela, realizada no dia 27/09/2012 (em anexo).  

A prestação de serviço terá início a 01 de janeiro de 2013. 

Em face do exposto, cumprida a tramitação preceituada no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, nos termos do seu art.º 148.º, 

propõe-se a aprovação do relatório final subscrito pelo júri do procedimento e consequente 

adjudicação nos seguintes termos: 

. Lote 1 – Média Tensão, ao concorrente Iberdrola Generación, SAU 

. Lote 2 – Baixa Tensão Especial, ao concorrente Iberdrola Generación, SAU 

O encargo financeiro será assegurado nas seguintes rubricas: 

Código orçamental Código GOP: 

0203/020201 ----- 

0603/020201 2.4.4.02.07 

0604/020220 3.2.01.03 

0804/020201 2.5.1.03.002 

0902/020201 2.1.1.03.02.» 

Sobre a proposta de Prestação de Serviços de Energia às Instalações alimentadas 

em média tensão e baixa tensão especial – adjudicação numerada DAF_DFA 01_21-

12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que a adjudicação dos lotes 1 e 2 está a ser 

considerada para três anos pelo valor de 985.867,89 euros, aos quais acrescem as 

contribuições de audiovisuais – imposto especial sobre o consumo. Apresenta as seguintes 

questões: 

. Qual vai ser o valor mensal; 

. Quanto é que está quantificado no Orçamento 2012 para este serviço; 

. Quanto é o montante da poupança. 

Mais refere que estão a ser praticados cortes de energia elétrica no concelho e questiona 

quanto é que isso gera em termos de poupança, porque, em sua opinião, essa poupança tem 

de ser retirada do valor que se vai pagar em 2012 e comparar com o valor a pagar em 2013. 
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Pretende saber quanto é que se paga atualmente para ter este serviço anualmente. E, quantos 

são os contribuintes que pagam a contribuição audiovisual? Não consegue apurar quantos são 

aqueles que pagam imposto especial para consumo de energia elétrica da taxa de exploração 

da DGEG. 

Finaliza dizendo que as questões antes apresentadas, nada têm contra o concurso ou a forma 

como este decorreu. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha dá a palavra ao Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças para adicionar os esclarecimentos julgados necessários à 

melhor elucidação da proposta, que intervém seguidamente:  

. Esclarece que este é o primeiro concurso que o Município de Palmela lança 

relativamente ao fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial, e 

resulta da liberalização do mercado energético. 

. A questão suscitada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa quanto à poupança que é 

introduzida pelo facto de estarem a ser efetuados cortes de energia elétrica há a explicar que 

isso obedece à iluminação pública que não está incluída neste pacote. Neste pacote estão 

incluídos: fornecimento de energia elétrica em equipamentos municipais, nomeadamente: 

escolas, biblioteca (e pólos), Castelo, estações de tratamento de água (ETA) e furos de 

captação e, igualmente, Centro Cultural do Poceirão. Em suma: são todos os equipamentos 

municipais que são alimentados por média tensão e média tensão especial. 

. Relativamente à taxa do audiovisual é o Município que paga as taxas (e não os 

contribuintes) – refira-se: é o Município que vai pagar aos fornecedores de energia o respetivo 

consumo. Pela complexidade total do consumo o que está a concurso é aquilo que é variável. 

No valor tarifário pago há no final um conjunto de componentes que são fixas e iguais 

(qualquer que seja o operador) dizem respeito ao audiovisual e à ligação às redes, quer seja 

Iberdrola ou EDP as tarifas são todas iguais, o que varia é valor do consumo da energia. Foi 

esta componente do preço da energia ativa que foi comparado entre a proposta da Iberdrola e 

a da EDP. 

. Tem sido efetuado um conjunto de poupanças em energia elétrica ao nível dos 

equipamentos/edifícios municipais. Os consumos unitários têm diminuído, embora, do ponto de 

vista da despesa não tenha sido visível no orçamento 2012, porque o IVA (Imposto sobre o 

Valor Acrescentado) aumentou para 23% fazendo com que o consumo que tenha sido reduzido 

(através de políticas de sensibilização dos funcionários municipais relativamente à poupança), 

no cômputo da poupança da despesa tal não seja visível. Está, neste momento, em preparação 

pelo Município um conjunto de medidas de sensibilização relativamente à poupança energética 

em todos os edifícios municipais.         

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta as seguintes dúvidas:  
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. Qual é o valor existente no orçamento 2012 para pagar a média tensão especial e 

baixa tensão especial? 

. A rubrica 0902 é unicamente relativa a escolas? 

A pedido do Sr. Vereador Luís Miguel Calha volta a intervir o Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças que intervém: 

. Explica que nessas rubricas estão incluídas baixa tensão especial e média tensão 

especial. Não está em condições de responder qual o valor previsto para média tensão especial 

e baixa tensão especial. A única fonte de poupança que há é pelo preço unitário. No âmbito da 

Educação salienta que há escolas que estão a ser alimentadas em baixa tensão especial e 

média tensão especial. A poupança só é visível - contador a contador - e, do ponto de vista do 

orçamento, não consegue responder onde está incluída a baixa tensão especial e a média 

tensão especial, só pelo preço unitário. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro intervém dizendo que esta problemática da eficiência 

energética e da redução de custos é um enorme desafio e o Município tem várias medidas em 

curso, mas que, às vezes, não são visíveis no global do orçamento, nem na despesa, porque há 

estimativas e depois as faturações são nos meses seguintes e desvirtuam os cálculos. No ano 

de 2012, para além do aumento do IVA (como já se referiu) houve um aumento da energia em 

média (de 7,8%) relativamente a alguns dos equipamentos. Uma medida tomada e uma 

candidatura aprovada relaciona-se com o protocolo com a AMES (Agência Municipal de Energia 

de Sintra) e a ENA (Energia e Ambiente da Arrábida) que está em fase de conclusão. Já foram 

instalados nas estações de tratamento de água os condensadores e os variadores de velocidade 

que vão permitir, numa primeira fase, a redução de consumos na ordem dos 15%. Uma das 

medidas anunciadas consistiu num esforço deste Município na aquisição de relógios 

astronómicos; dado que a EDP também tem a seu cargo a tarefa de equipar todos os postos de 

transformação (PT) com relógios astronómicos. Esse equipamento foi adquirido e montado em 

cerca de 79 postos de transformação. Haverá mais de uma centena de postos de transformação 

no concelho equipados com relógios astronómicos que vão permitir a ligação e o apagar da 

energia elétrica em relação ao nascer do sol e ao crepúsculo (meia hora antes e meia hora 

depois). Estas medidas terão de ser avaliadas dentro de alguns meses. Paralelamente a estas 

medidas há zonas em que se estão a efetuar alguns desligamentos (sempre com cuidado) e 

procurando aferir as sensibilidades locais em matéria de segurança. 

A Sr.ª Presidente adianta que esta é a primeira vez que está a ser realizado um concurso 

desta natureza e resulta do facto de ter sido liberalizado este mercado. Até à data unicamente 

existia a grande fatura da EDP e, a partir de agora, vai ser possível dissecar este tipo de 

consumos e associá-lo aos vários equipamentos. Com a adoção destas medidas, em relação à 

iluminação pública, vai ser possível começar a estudar a própria natureza / características / 

consumos na área da energia. 
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O Sr. Vereador Luís Miguel Calha dá a palavra ao Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças para intervir de novo: 

. No que concerne à energia elétrica faz-se a análise: contador a contador e, assim, 

consegue-se saber a evolução dos consumos e a respetiva despesa, equipamento a 

equipamento.  

. Reafirma que, do ponto de vista do orçamento, não consegue responder qual a verba 

que estava prevista, porque estas são rubricas globais de energia e, neste processo, só está em 

concurso a baixa tensão especial e a média tensão especial. Do ponto de vista do orçamento 

global analisam-se todos os meses a faturação e anormalidades que possam, eventualmente, 

existir. 

A Sr.ª Presidente afirma que o orçamento não tem de ser a tradução dos consumos de 

energia elétrica, senão era um documento que não acabava. Existem medidas tomadas 

tendentes a obter essa informação mais rigorosa e a poder compará-la e, outras medidas estão 

a ser tomadas. A partir de agora vale a pena falar mais tecnicamente sobre o tema da energia 

elétrica e respetivos consumos. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro comenta como curiosidade que, nas estações elevatórias, os 

custos são de 490 mil euros. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 10 – Realização de hasta pública para atribuição de direito de 

ocupação de espaço de venda no Mercado Municipal do Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_21-12: 

«Encontrando-se desocupado o espaço de venda n.º 7 (sete) do Mercado Municipal de Pinhal 

Novo, e com o objetivo de manter uma oferta diversificada aos seus consumidores e promover 

a dinamização deste centro de abastecimento público, de acordo com a alínea a) do ponto 1. 

do art.º 7.º do Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais, propõe-se: a realização de 

hasta pública para a atribuição do direito de ocupação do espaço de venda disponível, nas 

condições a seguir discriminadas: 
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1. Que a comissão encarregue de promover a presente hasta pública seja composta pelos 

seguintes elementos: 

 EFETIVOS 

 
• Maria do Carmo Guilherme, Chefe de Divisão de Turismo e Economia Local; 

 
• Luís Vaz Pereira, Médico Veterinário; 

 
• Teresa Cabica, Assistente Técnica; da Divisão de Administração Geral 

 
a. SUPLENTES 

 
• Sandra Paulino, Técnica Superior da Divisão de Turismo e Economia Local; 

 
• Casimiro Amores, Encarregado de Mercados e Feiras. 

 
2. Que sejam conferidos poderes à Sra. Presidente da Câmara para marcar a data, hora e 

local para a realização da respetiva hasta pública. 

 
Quadro 1 – Espaço de Venda Disponível 

Mercado Espaço Venda 
n.º Produto a comercializar Base licitação Lance 

Pinhal Novo 7 

Frutas e legumes, 
qualquer atividade ou 
produtos compatíveis 

com as características do 
espaço 

700,00 € 70,00 €.» 

Sobre a proposta de Realização de hasta pública para atribuição de direito de 

ocupação de espaço de venda no Mercado Municipal do Pinhal Novo numerada 

DCT_DTEL 01_21-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa congratula-se com o facto de haver mais esta hasta 

pública. Denota a sua satisfação pela apresentação desta proposta. Faz votos para que haja 

vários candidatos e o valor base de licitação possa subir como a última hasta pública. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha repara que o Mercado Municipal de Pinhal Novo é um caso 

de sucesso e, esse sucesso, está ligado ao trabalho que tem sido desenvolvido em parceria pela 

Câmara Municipal com os vários operadores deste mercado, que é acarinhado pela população e 

pelo movimento associativo, e tem-se traduzido em várias ações de promoção que têm 

contribuído para o aumento de clientes. Realça que, no último mês de outubro (excetuando o 

mês de maio deste ano) foi o mês em que se verificaram mais clientes neste mercado. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir.                                                                                                                             

Sr. José Matias (1.): 

Apresenta cumprimentos. Refere que é coproprietário da AUGI da Quinta da Torre – Marquesas 

I e III. Vem agradecer a aprovação, nesta reunião, da proposta designada por Ponto 3 

(Implantação de bacia de retenção em domínio público municipal e celebração de contrato de 

urbanização referente às obras externas de drenagem pluvial e ligação ao meio recetor natural) 

e, igualmente, a maneira como têm sido recebidos pela Câmara Municipal. O Sr. Vereador 

Álvaro Amaro disponibilizou-se para dar todas as informações. Há um litígio entre a Comissão 

de Administração da AUGI e alguns coproprietários. É mais difícil reunir com a Comissão de 

Administração do que com o Presidente da República. Espera que esta mentalidade se altere, 

até porque não estão contra ninguém. A decisão pela opção mais em conta é melhor, porque 

têm muitas dificuldades. Apela à Câmara Municipal de Palmela, como entidade competente, 

para avançar com o processo e os ajudasse. 

 

Sr. Miguel Martinho (2.): 

Cumprimenta os presentes. É Presidente da Administração Conjunta da AUGI da Quinta da 

Torre – Marquesas I e III. Menciona que não vai comentar nada do que foi dito.  

Dirige-se aos Srs. Vereadores do P.S. com o seguinte comentário: “Quer sejam Vereadores da 

oposição ou não têm de saber o que vão dizer” e adianta “Tenho muitas dificuldades em falar 

com os Vereadores (tanto uns como outros). Tenho ideia que atendem melhor os 

coproprietários”. Dirigindo-se, novamente, aos Srs. Vereadores do P.S. diz “vocês ficam 

convidados”. 

 

Face à intervenção do Sr. Miguel Martinho (2.), a Sr.ª Presidente repara que não é muito 

cordial o senhor interpelar os Srs. Vereadores e comentar o que disseram. Não deixa que esse 

procedimento seja feito. Solicita para que coloque a sua questão à Câmara Municipal, e ela, 

enquanto Presidente trata de a encaminhar. É assim que funciona. 

 

Volta a intervir o Sr. Miguel Martinho (2.) justificando que apenas ia pedir aos Srs. 

Vereadores se um dia se podem deslocar à AUGI da Quinta da Torre – Marquesas I e III. A 

obra está a ser efetuado do princípio ao fim e brevemente será celebrada a assinatura do 

contrato de urbanização referente às obras externas de drenagem pluvial e ligação ao meio 
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recetor natural – hoje aprovado. Tem o maior gosto em que a Câmara Municipal se desloque ao 

local para o encerramento da obra, mas convinha que se inteirassem como é o funcionamento. 

O que pretendem fazer é: acabar a obra em curso, reformular o projeto de esgotos domésticos 

e pluviais - o projeto anterior tinha vários erros e, no dia 02 de dezembro, será feita a 

aprovação da versão definitiva da planta síntese de loteamento e, esta planta, vai dar origem à 

divisão de coisa comum. Segue-se a retificação aos projetos, sendo que os técnicos já estão a 

alertar para o facto de que o que existe não serve para nada e não será aproveitado. Tudo o 

que será feito é em conformidade com os técnicos que estão no terreno e os técnicos da 

Autarquia com influência nos projetos. Está convicto de que, durante o ano de 2013, vai ser 

possível: a execução das infraestruturas de esgotos domésticos e pluviais e levar a cabo a 

divisão de coisa comum. A partir daí (e ao contrário do que os coproprietários pensam) os 

procedimentos seguintes vão demorar muitos anos, e é isto que eles não aceitam. Só não põe a 

obra no terreno se não houver dinheiro para a efetivar, mas o dinheiro existe e a obra será 

lançada. Foi aprovado em assembleia geral que o plano era só para colocar uma obra no 

terreno quando tivessem 70% da verba e o restante viria no decurso da obra. Tem imensos 

problemas com as comparticipações e dívidas das pessoas que não pagam à Administração da 

AUGI, o que significa que, para executar as ruas da urbanização em causa há a seguinte 

alternativa possível: ou uma entidade pública as realiza ou nem daqui a 20 anos têm as ruas 

executadas. Não haja ilusões. Não vai poder pedir mais dinheiro às pessoas. Usando a sua 

competência e a encetar em Tribunal uma ação contra as pessoas que têm dívidas, sucede que 

o Tribunal penhora-lhes o lote mas não o vai conseguir vender. O Tribunal noticiou-lhe para 

que desconte o valor às pessoas que devem, mesmo nos casos de pessoas reformadas que 

tenham 300 euros de reforma / mensais. As últimas obras – execução das ruas – vão ter de ser 

feitas com as pessoas que devem dinheiro. É possível que as pessoas que estão muito aflitas 

venham ser elas a acabar a urbanização. 

Acrescenta que a assembleia estipulou que os 2.000 euros / mensais devem ser distribuídos 

pelos seus cinco membros conforme o entendimento que quisessem dar. Sempre auferiu menos 

do que o tesoureiro e, atualmente, decidiu-se que todos recebem o valor igual. Está na 

disposição de deixar de receber esse dinheiro e, nesse caso, pagar-lhe-iam as despesas de 

deslocação e, provavelmente, receberia muito mais. A lei dita que a administração pode ser 

remunerada ou não. 

 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho solicita o uso da palavra para agradecer ao Sr. Miguel 

Martinho (2.) o convite que foi dirigido aos Vereadores do P.S. com o reparo de que este não 

devia ter sido efetuado neste fórum.  

Esclarece que os Vereadores Socialistas neste órgão sabem o que é uma AUGI e conhecem a 

legislação. Enquanto Vereadores e Eleitos da Câmara Municipal têm o dever de, sempre que 
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são confrontados com propostas para aprovar, procuram todas as informações. Os Vereadores 

da oposição como não têm técnicos a apoiá-los acabam por apresentar pedidos de informação 

que, de outra forma, não apresentariam. Em muitas ocasiões pedem os processos para 

consulta. Já, por duas vezes, solicitaram o processo desta AUGI (AUGI da Quinta da Torre – 

Marquesas I e III) e foram “admoestados” pela Administração desta de qual a razão pela qual 

tinham pedido o processo. 

A título de informação, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho adianta que os Vereadores do 

P.S. fazem atendimento aos Srs. Munícipes (estão disponíveis para marcar dentro das 

disponibilidades que sejam acertadas). É um exercício do direito que lhes assiste.  

Reportando-se à intervenção do Sr. Miguel Martinho (2.), a Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho afirma que este não pode inferir qualquer desrespeito pelo funcionamento da AUGI 

relativamente ao que tem sido a atuação dos Vereadores Socialistas. Não tem razão para tal. 

Insiste em agradecer o convite para visita ao local. Em nome dos Vereadores do P.S., tem a 

expressar que nada tem a ver com a organização da AUGI e as questões aqui apresentadas são 

desta com os seus coproprietários. De todo o modo, os Vereadores do P.S. têm o direito de 

votar em consciência as propostas e de fazer todas as perguntas, quantas as necessárias, para 

votar em tranquilidade. Da vez em que foi abordada por ter pedido o processo, e se o Sr. 

Miguel Martinho tivesse logo endereçado o convite, ter-se-iam inteirado de algumas questões e, 

igualmente, teriam agradecido a disponibilidade como o estão agora a fazer. 

 

Ainda, dirigindo-se ao Sr. Miguel Martinho (2.), a Sr.ª Presidente explica que os Srs. 

Vereadores do P.S. integram a Câmara Municipal como os demais Eleitos. Todos eles 

constituem a Câmara Municipal – Vereadores da maioria (em gestão) e Vereadores do P.S. 

(oposição). Reafirma o que já foi dito pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho: os Vereadores da 

oposição fazem atendimento, e a solicitação de outrem, procedem às marcações.  

Termina dizendo que o convite dirigido aos Srs. Vereadores do P.S. pelo Sr. Miguel Martinho 

pode ser feito, mas é extensível aos demais Eleitos, uma vez que todos constituem o órgão 

Câmara Municipal. 

 

Sr. Manuel Botas (3.): 

Saúda os presentes. É Presidente da Assembleia Geral da Associação Cultural e Social das 

Marquesas. Há cerca de quatro meses foi contatado por um engenheiro da AUGI perguntando-

lhe se possuía alguma planta indicativa de que os esgotos passavam pelo meio das obras, ao 

que respondeu que ia verificar o que tinha na sua posse. Até hoje está à espera de ser 

contatado por este, para lhe confirmar que nenhum esgoto atravessa os lotes – tem plantas 

que o podem comprovar. O que existe está operacional.  
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Acrescenta que ainda hoje viu um coproprietário a despejar a sua fossa para os esgotos que 

vão à ETAR (estação de tratamento de águas residuais) do Bairro Alentejano. A fábrica das 

carnes tem vários lotes ligados à mesma ETAR e esta tem capacidade para receber os restantes 

esgotos. Afirmar que há esgotos que atravessam lotes é pura demagogia. 

 

Reportando-se às intervenções dos Srs. José Matias (1.) e Manuel Botas (3.), a Sr.ª 

Presidente menciona que a Câmara Municipal tem muita consideração pela sua vinda a esta 

reunião camarária, mas as questões que apresentam não são concluídas nesta sede, têm de ser 

tratadas e resolvidas em sede de assembleia. Não é correto deixá-los entrar em diálogo uns 

com os outros. 

 

Sr. António Almeida Adão (4.): 

Apresenta cumprimentos. Expressa que a Câmara Municipal não se pode alhear do que está a 

acontecer nas Marquesas e muito menos do problema, porque os esgotos existentes foram 

pagos pelo fundo comunitário do FEDER. Opina que o primeiro passo da Administração da AUGI 

devia ser o levantamento do que está instalado no solo das Marquesas. Não podem surgir 

afirmações de que os arruamentos vão levar 20 anos a ser executados, até porque a Câmara 

Municipal tem responsabilidades sobre o andamento do processo e deve chamar à 

responsabilidade a Comissão de Administração. Há dinheiro público investido e o Sr. Presidente 

da Comissão de Administração, Sr. Miguel Martinho, não pode afirmar que aquilo que está não 

presta para nada, por ser mentira. 

 

Face à intervenção do Sr. António Almeida Adão (4.), a Sr.ª Presidente menciona que em 

nenhuma ocasião afirmou que a Câmara Municipal não tem nada a ver com o que se passa no 

território desta AUGI. Aproveita para elucidar que a Câmara Municipal não tem nada a ver com 

a falta de sintonia ou os desacordos que reinam entre os membros da AUGI. Esses 

desentendimentos terão de ser tratados no seio das reuniões que realizam entre si. Em 

anteriores ocasiões, já tem afirmado, que os coproprietários das AUGI têm mecanismos para, 

quer no quadro da lei das áreas urbanas de génese ilegal, quer no quadro da lei geral, corrigir o 

que entenderem dentro das relações que mantêm. São os coproprietários que elegem as 

Comissões de Administração e são os senhores que contratam as empresas para trabalhar. É 

uma matéria diferente e na qual a Câmara Municipal não se pode imiscuir. O Sr. Vereador 

Álvaro Amaro acabou hoje de trazer para votação deste órgão uma proposta que resulta da 

aceitação de uma solução em detrimento de outras e isso ocorre muito pela participação e 

avaliação dos próprios técnicos da Câmara Municipal que sabem o que existe, através dos 

elementos entregues e dos elementos registados na Autarquia. A participação da Câmara 
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Municipal nestes processos existe exatamente pela via da avaliação técnica e do 

aconselhamento técnico. É preciso não esquecer que nestas matérias, assim como noutras, não 

é responsabilidade da Câmara Municipal decidir qual a solução. Como em qualquer loteamento, 

é da responsabilidade dos proprietários e projetistas a apresentação de soluções que a Câmara 

Municipal valida ou não. A Câmara Municipal não se está a retirar daquilo que a sua 

competência nem a envolver-se naquilo que não é da sua competência. É preciso que os 

senhores coproprietários o entendam. É da inteira responsabilidade dos coproprietários 

entenderem-se quanto ao conjunto das opções que fazem na AUGI. A Câmara Municipal 

intervém com os seus técnicos e tomando as opções políticas, respeitando os pareceres 

técnicos a que têm o dever de aceder, mas não podem fazer escolhas nem substituir-se aos 

senhores em escolhas que são inteiramente destes. É em sede de assembleia que têm de se 

entender e recorrer à lei das áreas urbanas de génese ilegal e à lei geral, se for caso disso. 

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e trinta e cinco minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


